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Az Európai Számvevőszék a KAP
monitoringjára szolgáló új képalkotó
technológiákat vizsgálja
Az Európai Számvevőszék ellenőrzést végez annak értékelésére, hogy az Unió hogyan
alkalmazza az új képalkotó technológiákat a közös agrárpolitika (KAP) monitoringjára. Az
ellenőrök különösen az Európai Bizottság által nyújtott támogatást, illetve a tagállami
gyakorlatokat fogják vizsgálni. Górcső alá veszik azt is, hogy mi akadályozza ezen új
technológiák gyorsabb és szélesebb körű alkalmazását.
A tagállamok évente mintegy 900 000 helyszíni ellenőrzést végeznek az uniós mezőgazdasági
támogatásokkal kapcsolatban. Mindez azonban a támogatás kérelmezőinek csak mintegy 5%-át
fedi le. E téren kínálnak új lehetőségeket a modern képalkotási technológiák, amelyek teljesebb
körű bizonyítékkal szolgálhatnak a mezőgazdasági termelők tényleges mezőgazdasági
tevékenységeire és ezek KAP-nak való megfelelésére vonatkozóan.
A Számvevőszék ellenőrzési előzetest tett közzé a mezőgazdasági monitoringban használható új
képalkotási technológiákról. A Számvevőszék ilyen előzetesei folyamatban lévő ellenőrzésekről
nyújtanak tájékoztatást. Céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők
tájékoztatása.
Az új monitoringtechnológiák alkalmazása várhatóan növelni fogja a KAP jövőbeli környezet- és
éghajlatvédelmi intézkedéseinek eredményességét. Emellett potenciálisan csökkenthetik a
tagállami kontrollok költségeit, miközben több kedvezményezett ellenőrzésére kerülhet sor.
A Kopernikusz Sentinel uniós műholdprogram már körülbelül két éve bocsát rendelkezésre
szabadon hozzáférhető, nagy felbontású képeket. Az innen származó adatok megkönnyíthetik
például a parcellákon végzett mezőgazdasági tevékenységeknek, a termények besorolásának
vagy bizonyos ökológiai jelentőségű területeknek az ellenőrzését. A Bizottság és a tagállamok más
olyan projekteket is támogatnak, amelyekben földrajzi koordinátákkal társított fényképkészítést,
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett ellenőrzési előzetesről. A teljes szöveg a
www.eca.europa.eu címen tölthető le angolul.
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drónokat és a szárazföld-monitoring különböző megoldásait alkalmazzák. Mindegyik hozzájárul a
KAP átfogóbb, költséghatékonyabb és eredményesebb monitoringjához.
Az ellenőrzés felméri, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok tettek-e lépéseket arra, hogy a
KAP monitoringja során jobban kiaknázzák az új képalkotási technológiákban rejlő lehetőségeket.
Számvevőink különösen a következőket vizsgálják majd:
o

ösztönözte-e a Bizottság e technológiák széles körű alkalmazását;

o

tettek-e lépéseket a tagállamok e technológiák bevezetése érdekében.

Az ellenőrzés a következő négy tagállamot keresi majd fel, ahol már elkezdték a műholdképek
felhasználását a KAP monitoringjában: Belgium, Dánia, Olaszország és Spanyolország.

A szerkesztők figyelmébe
Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2020 elején kerül sor.
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