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Pressmeddelande 
Luxemburg den 27 augusti 2019 

EU:s revisorer tittar på möjligheterna 
att använda nya bildtekniker för 
övervakning av GJP 
Europeiska revisionsrätten planerar att utföra en revision för att bedöma hur EU kan använda 
sig av nya bildtekniker för att övervaka den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Framför allt 
ska revisorerna granska det stöd som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och praxis i 
medlemsstaterna. De kommer också att diskutera vilka utmaningar som hindrar en snabbare 
spridning och användning av dessa nya tekniker.  

Varje år utför medlemsstaterna omkring 900 000 kontroller på plats som avser EU:s 
jordbruksstöd. Kontrollerna omfattar dock endast cirka 5 % av dem som ansöker om stöd. Som 
ett alternativ kan nya bildtekniker ge mer heltäckande bevis för jordbrukarnas faktiska 
jordbruksverksamheter och deras efterlevnad av GJP. 

Revisorerna har offentliggjort en förhandsbeskrivning av en revision av nya bildtekniker för 
övervakning av jordbruksverksamhet. Förhandsbeskrivningar innehåller information om en 
beslutad granskningsuppgift. De är en källa till information för dem som är intresserade av den 
politik eller de program som granskas. 

Användningen av nya övervakningstekniker bör göra den framtida gemensamma 
jordbrukspolitikens miljö- och klimatåtgärder mer ändamålsenliga. Det kan också minska 
kostnaderna för kontroller i medlemsstaterna, samtidigt som fler stödmottagare kontrolleras. 

Sedan cirka två år ger EU:s Copernicus Sentinelsatellitprogram fri tillgång till högupplösta bilder. 
Dessa data kan underlätta kontroller av – till exempel – vilken jordbruksverksamhet som bedrivs 
på specifika skiften, klassificering av grödor eller vissa ekologiska fokusområden. Kommissionen 
och medlemsstaterna stöder även andra projekt, som omfattar geotaggade foton, drönare och 
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markövervakningslösningar. Alla erbjuder de möjligheter att övervaka GJP på ett mer 
heltäckande, kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

Revisorerna ska bedöma om Europeiska kommissionen och medlemsstaterna har vidtagit 
åtgärder för att frigöra potentialen hos bildtekniker för övervakning av GJP. De kommer framför 
allt att undersöka om 

o kommissionen har uppmuntrat till utbredd användning av dessa tekniker, 

o medlemsstaterna har vidtagit åtgärder för att använda sig av teknikerna. 

I revisionen ingår informationsbesök till fyra medlemsstater som har börjat använda satellitbilder 
för övervakning av GJP: Belgien, Danmark, Italien och Spanien. 

 

 

 

Meddelande till redaktörer  

Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras i början av 2020. 
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