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Noile tehnologii de imagistică ar trebui utilizate pe 
scară mai largă pentru monitorizarea în agricultură, 
afirmă Curtea de Conturi Europeană 
Potrivit unui nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, Comisia Europeană a promovat 
adoptarea noilor tehnologii de imagistică pentru monitorizarea practicată în agricultură, dar 
există în continuare o serie de obstacole care împiedică generalizarea utilizării lor. Tehnologii 
precum sateliții Sentinel din cadrul programului Copernicus al UE pot aduce o evoluție radicală în 
gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune (PAC). Curtea subliniază că, deși UE 
a încurajat în ultimii ani utilizarea acestor tehnologii pentru evaluarea ajutoarelor directe bazate 
pe suprafață acordate fermierilor, progresele observate în utilizarea noilor tehnologii pentru 
a monitoriza cerințele legate de mediu și de climă au fost în schimb mai lente. 
Începând din 2018, agențiile de plăți din statele membre au avut posibilitatea de a utiliza date 
provenite de la sateliții Sentinel din cadrul programului Copernicus și alte noi tehnologii, cum ar fi 
fotografiile cu etichetare geografică și dronele, pentru a evalua respectarea de către fermieri 
a normelor PAC. Această evaluare automatizată, sau așa-numitele „controale prin monitorizare”, 
permite identificarea culturilor și monitorizarea activităților (cum ar fi aratul, recoltarea și cositul) 
pe parcele agricole individuale de-a lungul perioadei de vegetație. Noua abordare poate reduce 
totodată costul controalelor și permite monitorizarea tuturor fermierilor (și nu doar a unui 
eșantion). Curtea de Conturi Europeană a examinat dacă statele membre și Comisia Europeană au 
luat măsuri suficiente pentru a transforma în realitate avantajele pe care aceste noi tehnologii le-ar 
putea aduce în contextul gestiunii și controlului PAC. 
Potrivit constatărilor Curții, Comisia a promovat și a sprijinit în mod activ utilizarea noilor tehnologii 
de imagistică. De asemenea, Comisia a modificat cadrul legal aplicabil utilizării datelor Sentinel 
pentru monitorizarea ajutorului pe suprafață acordat sub formă de plăți directe, clarificându-l. În 
mai 2018, o primă agenție de plăți, din Italia, a început să utilizeze controalele prin monitorizare 
într-o provincie (Foggia, Apulia). În 2019, 15 agenții de plăți (din Belgia, Danemarca, Italia, Malta și 
Spania) au utilizat această nouă abordare pentru unele dintre schemele lor. 13 agenții din 8 alte 
state membre intenționează să aplice noua abordare începând din acest an pentru unele scheme 
de ajutor și pentru o parte din suprafața pentru care sunt responsabile. 

Curtea a identificat mai multe obstacole care împiedică în prezent o utilizare mai răspândită 
a acestor noi tehnologii. O primă problemă este aceea că agențiile de plăți sunt îngrijorate de 
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posibilitatea ca Comisia să pună sub semnul întrebării deciziile luate pe baza controalelor prin 
monitorizare. Pe lângă aceasta, aplicarea noii abordări necesită schimbări considerabile în 
procedurile și în sistemele IT ale agențiilor de plăți. Comisia a căutat să faciliteze și să standardizeze 
accesul la datele Sentinel prin intermediul serviciilor bazate pe cloud, dar adoptarea acestor servicii 
în scopuri operaționale rămâne slabă. De asemenea, Comisia a finanțat proiecte de cercetare 
relevante, dar rezultatele acestora nu au fost încă valorificate. 
Până în prezent, Comisia a acordat prioritate utilizării noilor tehnologii pentru monitorizarea 
schemelor de plăți directe bazate pe suprafață, în detrimentul monitorizării cerințelor în materie de 
mediu și de climă. În 2019, niciuna dintre agențiile de plăți nu a implementat controale prin 
monitorizare pentru aceste cerințe condiționale și pentru schemele de dezvoltare rurală, în parte 
deoarece unele dintre acestea nu pot fi monitorizate doar pe baza datelor Sentinel. Curtea 
a constatat totodată că setul de indicatori de performanță propuși pentru viitoarea PAC nu era 
practic gândit pentru sistemul de monitorizare directă prin date Sentinel.  
Întrucât noua PAC pentru perioada 2021-2027 este în curs de definire, Curtea recomandă Comisiei 
Europene: 

• să promoveze abordarea bazată pe „controalele prin monitorizare” ca un sistem-cheie de 
control pentru agențiile de plăți, de exemplu identificând sinergii pentru procesarea, 
stocarea sau achiziționarea datelor satelitare; 

• să utilizeze mai bine noile tehnologii pentru a monitoriza cerințele de mediu și de climă și 
pentru a elabora planuri de acțiuni care să elimine obstacolele ce împiedică adoptarea pe 
scară mai largă a acestor tehnologii. 

 

Note către editori 
Imaginile aeriene și imaginile prin satelit sunt utilizate de multă vreme în cadrul politicii agricole 
comune pentru verificarea ajutoarelor pe suprafață, care reprezintă astăzi aproape 80 % din 
finanțarea acordată de UE pentru agricultură și dezvoltare rurală. Aceste imagini au de regulă 
o rezoluție spațială foarte ridicată, dar, înainte de 2017, frecvența cu care erau disponibile nu era 
suficientă pentru a permite verificarea activităților care au loc pe terenurile agricole de-a lungul 
anului. 

Raportul special 04/2020, intitulat „Utilizarea noilor tehnologii de imagistică pentru monitorizarea 
politicii agricole comune: progresele sunt constante per ansamblu, dar mai lente în cazul 
monitorizării climei și a mediului”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții 
(eca.europa.eu). 
Curtea a publicat recent și o analiză preliminară de audit referitoare la activele spațiale ale UE și la 
utilizarea acestora. 

Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor 
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice 
vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează 
Curtea în aceste rapoarte sunt puse în practică. 
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