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Revizorji EU preučujejo nove 
tehnologije upodabljanja za spremljanje 
skupne kmetijske politike 
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo, da bi ocenilo, kako EU uporablja nove tehnologije 
upodabljanja za spremljanje skupne kmetijske politike (SKP). Revizorji bodo zlasti preučili 
podporo, ki jo zagotavlja Evropska komisija, pa tudi prakse držav članic. Obravnavali bodo tudi 
izzive, ki ovirajo hitrejšo in širšo uporabo teh novih tehnologij.  

Vsako leto države članice v zvezi s kmetijsko pomočjo EU izvedejo približno 900 000 pregledov na 
kraju samem, ti pa zajamejo samo približno 5 % prosilcev za pomoč. Kot alternativa tem 
pregledom lahko tehnologije upodabljanja zagotovijo celovitejše dokaze o dejanskih kmetijskih 
dejavnostih kmetov in njihovi skladnosti s SKP. 

Revizorji so objavili napovednik revizije novih tehnologij upodabljanja za spremljanje kmetijstva. 
Napovedniki revizij vsebujejo informacije o potekajoči revizijski nalogi. Zasnovani so kot vir 
informacij za vse, ki jih zanimajo politike ali programi, ki jih revidira Sodišče. 

Z uporabo novih tehnologij za spremljanje bi se lahko povečala tudi uspešnost prihodnjih 
okoljskih in podnebnih ukrepov SKP, pripomogle pa bi lahko tudi k zmanjšanju stroškov kontrol v 
državah članicah, hkrati pa bi se pregledalo več upravičencev. 

Sateliti Sentinel v okviru programa EU Copernicus že približno dve leti zagotavljajo prosto 
dostopne slike z visoko ločljivostjo. Podatki iz programa lahko olajšajo preglede, na primer za 
kmetijsko dejavnost, ki se izvaja na parcelah, klasifikacijo pridelkov ali nekatere površine z 
ekološkim pomenom. Komisija in države članice spodbujajo tudi druge projekte, ki vključujejo 
fotografiranje z geografskim označevanjem, brezpilotne zrakoplove in rešitve za spremljanje 
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kopnega. Vsi ti projekti so priložnost za bolj celovito, stroškovno učinkovito in uspešno 
spremljanje SKP. 

Z revizijo se bo ocenilo, ali so Evropska komisija in države članice sprejele ukrepe za izkoristek 
potenciala novih tehnologij upodabljanja za spremljanje SKP. Revizorji bodo preučili predvsem, 
ali: 

o je Komisija spodbujala široko uporabo teh tehnologij, 

o so države članice sprejele ukrepe za njihovo uporabo. 

V revizijo bodo vključeni tudi informativni obiski štirih držav članic, ki so začele uporabljati 
satelitske posnetke za spremljanje SKP: Belgije, Danske, Italije in Španije. 

 

 

 

Pojasnilo za urednike  

Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno v začetku leta 2020. 

 

Kontaktna oseba za medije za ta napovednik 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
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