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Audítori EÚ skúmajú nové technológie 
zobrazovania na účely monitorovania 
SPP 
Európsky dvor audítorov vykonáva audit, aby posúdil, ako EÚ využíva nové technológie 
zobrazovania na účely monitorovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Audítori 
budú skúmať najmä podporu poskytovanú Európskou komisiou, ako aj postupy v členských 
štátoch. Budú tiež zohľadňovať výzvy brániace rýchlemu a rozsiahlemu zavedeniu týchto 
nových technológií.  

Členské štáty každoročne vykonávajú približne 900 000 kontrol na mieste v súvislosti 
s poľnohospodárskou pomocou EÚ. Tieto kontroly sa však týkajú len približne 5 % žiadateľov 
o pomoc. Nové technológie zobrazovania predstavujú alternatívne riešenie a umožňujú získať 
ucelenejšie dôkazy o skutočných poľnohospodárskych činnostiach poľnohospodárov a o ich 
súlade s SPP. 

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu nových technológií zobrazovania na účely 
monitorovania v poľnohospodárstve. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie 
o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú 
politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu. 

Používanie nových technológií na účely monitorovania by malo zvýšiť aj účinnosť budúcich 
opatrení SPP v oblasti životného prostredia a klímy. Tieto technológie majú tiež potenciál znížiť 
náklady na kontroly v členských štátoch a súčasne kontrolovať viac prijímateľov. 

Už približne dva roky poskytuje satelit Sentinel programu Copernicus EÚ zadarmo snímky 
s vysokým rozlíšením. Tieto údaje môžu napríklad uľahčiť kontroly poľnohospodárskej činnosti, 
ktorá sa uskutočňuje na pozemkoch, klasifikáciu plodín alebo určitých oblastí ekologického 
záujmu. Komisia a členské štáty propagujú aj iné projekty, v ktorých sa využívajú fotografie 
označené geografickými metadátami, drony a riešenia na monitorovanie krajiny. Všetky projekty 
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ponúkajú príležitosť na monitorovanie SPP ucelenejším, nákladovo efektívnejším a účinnejším 
spôsobom. 

V rámci auditu budeme posudzovať, či Európska komisia a členské štáty prijali opatrenia 
na uvoľnenie potenciálu nových technológií zobrazovania na účely monitorovania SPP. Audítori 
konkrétne preskúmajú, či: 

o Komisia podporuje rozsiahlejšie využívanie týchto technológií, 

o členské štáty prijali opatrenia na zavedenie týchto technológií. 

Súčasťou auditu budú informačné návštevy v štyroch členských štátoch, ktoré začali používať 
satelitné snímky na účely monitorovania SPP: v Belgicku, Dánsku, Taliansku a Španielsku. 

 

 

 

Poznámka pre redaktorov  

Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje na začiatok roka 2020. 

 

Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto podkladovým dokumentom 

Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
Tel.: (+352) 4398 47502 / Mobil: (+352) 691 551 502 
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