FI
Lehdistötiedote

Luxemburg, 27. elokuuta 2019

Euroopan tilintarkastustuomioistuin
tutkii uusien kuvantamistekniikoiden
käyttöä YMP:n valvonnassa
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa parhaillaan tarkastusta, jossa arvioidaan, miten
EU käyttää uusia kuvantamistekniikoita yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) valvontaan.
Tarkastajat tutkivat erityisesti Euroopan komission antamaa tukea sekä jäsenvaltioiden
käytäntöjä. He tarkastelevat lisäksi haasteita, jotka estävät kyseisen uuden teknologian
nopeamman ja laajemman käyttöönoton.
Jäsenvaltiot toimittavat vuosittain noin 900 000 EU:n maataloustukea koskevaa tarkastusta
paikan päällä. Tarkastukset kattavat silti vain noin viisi prosenttia tuenhakijoista. Vaihtoehtona
ovat uudet kuvantamistekniikat, jotka voivat tuottaa perusteellisempaa evidenssiä viljelijöiden
tosiasiallisesta toiminnasta ja YMP:n vaatimusten noudattamisesta.
Tarkastajat ovat julkaisseet tarkastuksen ennakkoesittelyn, jossa käsitellään maatalouden
valvonnassa käytettäviä uusia kuvantamistekniikoita. Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan
tietoa meneillään olevasta tarkastustehtävästä. Niiden on tarkoitus toimia tietolähteenä
tarkastuskohteena olevista toimintapolitiikoista tai ohjelmista kiinnostuneille tahoille.
Uusien valvontatekniikoiden käyttö todennäköisesti lisäisi myös YMP:n tulevien ympäristö- ja
ilmastotoimenpiteiden vaikuttavuutta. Niiden avulla olisi myös mahdollista vähentää
valvontakuluja jäsenvaltioissa ja tarkastaa samalla suurempi määrä edunsaajia.
EU:n Copernicus Sentinel -satelliittiohjelma on noin kahden vuoden ajan tuottanut vapaasti
saatavilla olevia korkean resoluution kuvia. Ohjelman tuottamilla tiedoilla voidaan helpottaa
esimerkiksi tarkastuksia, joissa tutkitaan lohkoilla tapahtuvaa maataloustoimintaa, viljelykasvien
luokittelua tai tiettyjä ekologisia aloja. Komissio ja jäsenvaltiot edistävät parhaillaan myös muita
hankkeita, jotka koskevat esimerkiksi paikkamerkittyjä valokuvia, drooneja ja
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maakartoitusratkaisuja. Ne kaikki mahdollistavat YMP:n valvonnan perusteellisemmalla,
kustannustehokkaammalla ja vaikuttavammalla tavalla.
Tarkastuksessa arvioidaan, ovatko Euroopan komissio ja jäsenvaltiot pyrkineet hyödyntämään
uusien kuvantamistekniikoiden mahdollisuuksia YMP:n valvonnassa. Tarkastajat tutkivat
erityisesti,
o

onko komissio kannustanut kyseisten tekniikoiden laajamittaiseen käyttöön

o

ovatko jäsenvaltiot pyrkineet ottamaan nämä tekniikat käyttöön.

Tarkastuksen yhteydessä käydään keräämässä tietoa paikan päällä neljässä jäsenvaltiossa, jotka
ovat alkaneet käyttää satelliittikuvia YMP:n valvonnassa: Belgiassa, Tanskassa, Italiassa ja
Espanjassa.

Toimittajille tiedoksi
Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2020 alussa.
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