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Pohled auditorů EU na nové zobrazovací
technologie pro monitorování SZP
Evropský účetní dvůr v současnosti prověřuje, jak EU využívá nové zobrazovací technologie
k monitorování společné zemědělské politiky (SZP). Auditoři budou zkoumat zejména podporu
poskytovanou Evropskou komisí a postupy uplatňované v členských státech. Uváží rovněž
překážky bránící rychlejšímu a rozsáhlejšímu zavedení těchto nových technologií.
Členské státy každoročně provádí přibližně 900 000 kontrol zemědělské půdy v EU na místě. Ty
však pokryjí pouze asi 5 % žadatelů o podporu. Alternativu nabízejí nové zobrazovací technologie,
které mohou uceleněji doložit zemědělské činnosti zemědělců a prokázat dodržování povinností
vyplývajících ze SZP.
Auditoři zveřejnili zprávu o připravovaném auditu nových zobrazovacích technologií pro
monitorování v zemědělství. Zprávy o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním
úkolu. Slouží jako zdroj informací pro ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou
předmětem auditu.
Používání nových technologií pro monitorování by mělo zvýšit účinnost budoucích
environmentálních a klimatických opatření SZP. Mohlo by rovněž snížit náklady na kontroly v
členských státech a současně zvýšit počet kontrolovaných příjemců.
Po již přibližně dva roky poskytují družice Sentintel programu EU Copernicus zdarma snímky
s vysokým rozlišením. Tyto údaje mohou například usnadnit kontroly zemědělské činnosti, která
probíhá na pozemcích, klasifikace plodin nebo určitých ploch využívaných v ekologickém zájmu.
Komise a členské státy propagují i jiné projekty, které využívají fotografie s geografickými
metadaty, drony a řešení pro monitorování území. Všechny tyto technologie nabízejí příležitost
monitorovat SZP ucelenějším a nákladově efektivnějším a účinnějším způsobem.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních sděleních zprávy Evropského účetního dvora o připravovaném auditu. Plné znění
zprávy je k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu v angličtině.
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V rámci auditu se bude posuzovat, zda Evropská komise a členské státy přijaly opatření
umožňující využít potenciál nových zobrazovacích technologií pro monitorování SZP. Auditoři
budou především zkoumat, zda:
o

Komise podporovala obecné používání těchto technologií,

o

členské státy přijaly opatření k zavedení těchto technologií.

Součástí auditu budou informační návštěvy ve čtyřech členských státech, které začaly používat
družicové snímky k monitorování SZP: Belgii, Dánsku, Itálii a Španělsku.

Poznámka pro redaktory
Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána začátkem roku 2020.
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