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Curtea de Conturi Europeană va 
examina situația utilizării noilor 
tehnologii de imagistică în scopuri de 
monitorizare în cadrul PAC 
Curtea de Conturi Europeană desfășoară în prezent un audit pentru a evalua modul în care sunt 
utilizate în UE noile tehnologii de imagistică pentru monitorizare în domeniul politicii agricole 
comune (PAC). În special, Curtea va examina sprijinul furnizat de Comisia Europeană în acest 
domeniu, precum și practicile din statele membre. Curtea se va apleca totodată și asupra 
provocărilor care stau în calea unei implementări mai rapide și mai extinse a acestor noi 
tehnologii.  

În fiecare an, statele membre efectuează circa 900 000 de controale la fața locului în legătură cu 
ajutorul agricol acordat de UE. Aceste controale acoperă însă doar aproximativ 5 % din solicitanții 
ajutorului respectiv. Ca o alternativă, noile tehnologii de imagistică pot oferi probe mai 
cuprinzătoare în ceea ce privește activitățile agricole efective ale fermierilor și conformitatea 
acestora cu PAC. 

Curtea a publicat o analiză preliminară de audit referitoare la noile tehnologii de imagistică 
utilizate în scopuri de monitorizare în sectorul agricol. Analizele preliminare de audit furnizează 
informații cu privire la o activitate de audit în curs și sunt concepute pentru a servi drept sursă de 
informații pentru cei interesați de politica sau de programele auditate. 

Prin utilizarea noilor tehnologii în scopul monitorizării, ar trebui să se sporească eficacitatea 
viitoarelor măsuri în materie de mediu și de climă ale PAC. Aceste tehnologii au, de asemenea, 
potențialul de a diminua costurile pe care le presupun controalele efectuate în statele membre, 
în timp ce numărul beneficiarilor care fac obiectul controalelor va crește. 
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De aproximativ doi ani, UE a beneficiat de imagini de înaltă rezoluție puse la dispoziție cu titlu 
gratuit de sateliții Sentinel ai programului Copernicus. Datele furnizate de acești sateliți pot 
facilita controalele care vizează, de exemplu, activitatea agricolă întreprinsă pe parcele, 
clasificarea culturilor sau anumite zone de interes ecologic. Alte proiecte, precum fotografierea 
cu etichetare geografică, dronele și soluțiile de monitorizare a suprafeței terestre, sunt și ele 
promovate de Comisie și de statele membre. Toate oferă oportunități pentru monitorizarea PAC 
într-un mod mai cuprinzător, mai eficient din punctul de vedere al costurilor și mai eficace. 

Auditul va evalua dacă statele membre și Comisia Europeană au luat măsuri pentru a exploata 
potențialul noilor tehnologii de imagistică în scopuri de monitorizare în cadrul PAC. În special, 
Curtea va examina dacă: 

o Comisia a încurajat utilizarea pe o scară largă a acestor tehnologii; 

o statele membre au luat măsuri pentru a implementa aceste tehnologii. 

Auditul va include vizite de informare efectuate în patru state membre care au început să utilizeze 
imagistica prin satelit în scopul monitorizării în cadrul PAC, și anume în Belgia, Danemarca, Italia și 
Spania. 

 

 

 

Notă către editori  

Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat la începutul anului 2020. 
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