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Pressiteade 
Luxembourg, 27. august 2019 

ELi audiitorid uurivad ÜPP seires 
kasutatavaid uusi kuvamistehnoloogiaid 
Euroopa Kontrollikoda viib läbi auditit, et hinnata, kuidas kasutab EL ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) seireks mõeldud uusi kuvamistehnoloogiaid. Eelkõige 
kontrollivad audiitorid Euroopa Komisjoni antavat toetust ja liikmesriikides kasutatavaid 
tavasid. Samuti käsitlevad nad probleeme, mis takistavad uute tehnoloogiate kiiremat ja 
ulatuslikumat kasutuselevõttu.  

Liikmesriigid teevad igal aastal seoses ELi põllumajandustoetustega ligikaudu 900 000 
kohapealset kontrolli. Need hõlmavad siiski ainult umbes 5% toetuse taotlejatest. Alternatiivina 
on uute kuvamistehnoloogiate abil võimalik saada põhjalikumaid tõendeid 
põllumajandustootjate tegelikust põllumajandustegevusest ja ÜPP nõuete järgimisest. 

Audiitorid on avaldanud audititutvustuse põllumajandusseires kasutatavate uute 
kuvamistehnoloogiate kohta. Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. 
Nende eesmärk on anda teavet auditeeritud poliitikast või programmidest huvitatutele. 

Uute seiretehnoloogiate kasutamine peaks suurendama ka tulevaste ÜPP keskkonna- ja 
kliimameetmete tõhusust. Samuti on nende abil võimalik liikmesriikides kontrollikulusid 
vähendada, kontrollides sama aja jooksul rohkem toetusesaajaid. 

Umbes kahe aasta jooksul on ELi Copernicuse Sentineli satelliidiprogramm pakkunud vabalt 
kasutatavaid kõrglahutusega pilte. Selle andmed võivad hõlbustada näiteks maatükkidel toimuva 
põllumajandusliku tegevuse, põllukultuuride klassifitseerimise või teatavate ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade kontrollimist. Komisjon ja liikmesriigid edendavad ka muid 
projekte, mis hõlmavad geomärgistusega fotograafiat, droone ja maismaaseire lahendusi. Kõik 
need pakuvad võimalusi ÜPP seireks ulatuslikumal, kulutõhusamal ja tulemuslikumal viisil. 
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Auditi käigus hinnatakse, kas Euroopa Komisjon ja liikmesriigid on astunud samme, et rakendada 
uute kuvamistehnoloogiate võimalusi ÜPP seires. Eelkõige uurivad audiitorid, kas 

o komisjon on julgustanud nende tehnoloogiate laialdast kasutamist; 

o liikmesriigid on võtnud meetmeid nende tehnoloogiate rakendamiseks. 

Audit hõlmab teabekülastusi nelja ÜPP seireks satelliidifotosid kasutavasse liikmesriiki: Belgiasse, 
Taani, Itaaliasse ja Hispaaniasse. 

 

 

 

Toimetajatele  

Auditiaruanne on kavas avaldada 2020. aasta alguses. 
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