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ES auditoriai nagrinėja naujas BŽŪP
stebėjimui skirtas vaizdavimo
technologijas
Europos Audito Rūmai atlieka auditą, skirtą įvertinti, kaip ES naudoja naujas bendros žemės
ūkio politikos (BŽŪP) stebėjimui skirtas vaizdavimo technologijas. Konkrečiai, auditoriai tikrins
Europos Komisijos teikiamą paramą bei valstybėse narėse taikomą praktiką. Jie taip pat įvertins
sunkumus, kurie trukdo sparčiau ir platesniu mastu įdiegti šias naujas technologijas.
Kiekvienais metais valstybės narės vykdo apie 900 000 su ES žemės ūkio parama susijusių patikrų
vietoje. Vis dėlto, jos apima tik 5 % paramos prašytojų. Kaip jų alternatyva, naujos vaizdavimo
technologijos gali suteikti išsamesnių įrodymų dėl ūkininkų žemės ūkio veiklos ir jų BŽŪP
reikalavimų laikymosi.
Auditoriai paskelbė preliminarią audito apžvalgą dėl naujų žemės ūkio stebėjimui skirtų
vaizdavimo technologijų. Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie vykdomą
audito užduotį. Šios apžvalgos yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika arba
audituojamomis programomis.
Naujų technologijų naudojimas vykdant stebėjimą taip pat turėtų padidinti būsimų BŽŪP aplinkos
ir klimato priemonių veiksmingumą. Jos taip pat gali padėti sumažinti valstybėse narėse
vykdomos kontrolės sąnaudas, kartu patikrinant daugiau paramos gavėjų.
Maždaug dvejus metus ES „Copernicus“ „Sentinel“ palydovų programa neatlygintinai teikia
aukštos raiškos nuotraukas. Jos duomenys gali palengvinti patikras, pavyzdžiui, susijusias su
sklypuose vykdoma žemės ūkio veikla, pasėlių klasifikavimu arba tam tikromis ekologiniu požiūriu
svarbiomis vietovėmis. Komisija ir valstybės narės taip pat skatina kitus projektus, susijusius su
geografines žymas fiksuojančiu fotografavimu, dronais ir žemės stebėjimo sprendiniais. Visi jie
suteikia galimybių išsamiau, sąnaudų atžvilgiu efektyviau ir veiksmingiau stebėti BŽŪP.

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų preliminarios audito apžvalgos pagrindines mintis. Visą apžvalgos tekstą
rasite eca.europa.eu anglų kalba.
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Audito metu bus įvertinta, ar Europos Komisija ir valstybės narės ėmėsi veiksmų, siekdamos
pasinaudoti naujų BŽŪP stebėjimui skirtų vaizdavimo technologijų teikiamomis galimybėmis.
Konkrečiai, auditoriai tikrins, ar:
o

Komisija skatino visuotinai taikyti tas technologijas;

o

valstybės narės ėmėsi veiksmų, kad šios technologijos būtų įdiegtos.

Auditas apims informacinius vizitus į keturias valstybes nares, kurios pradėjo naudoti palydovinius
vaizdus vykdant BŽŪP stebėjimą: Belgiją, Daniją, Italiją ir Ispaniją.
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