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Information från kommittémöte för säljfrämjande
åtgärder den 3 oktober 2017
Från Sverige deltog Ann Mohlén Årling, Livsmedelsverket.
1. Diskussion och röstning om val av enkla program avseende 2017
Detta år har det lämnats in 189 ansökningar som avser enkla program. Intresset
var störst för de åtgärder som avsåg den interna marknaden. Totalt ansökt belopp
uppgick till ca 306 miljoner euro vilket kan jämföras med en budget på 85,5
miljoner euro.
Handläggningen av ansökningarna går till så att man börjar med att undersöka
om grundläggande faktorer är uppfyllda. Därefter utvärderar 46 utvärderare från
19 medlemsländer förslagen. Kommissionen har valt ut totalt 52 program och
avvisat 129 stycken. Kommissionen har dessutom satt upp en reservlista med 9
program.
Ungefär 24 procent av budgeten för de program som godkänts avser
mejeriprodukter, ca 17 procent avser olivolja och ca 13 procent avser frukt och
grönsaker. Frankrike och Spanien svarar för flest godkända program (17 resp. 10
stycken). Tillsammans uppgår deras totala andel av godkänd budget till
ca 65 procent. I sammanhanget kan nämnas att fem medlemsländer inte skickade
in någon ansökan detta år.
Kommittén röstade igenom kommissionens förslag.
2. Information rörande föreslagna och utvalda multiprogram
Detta år inkom 35 ansökningar om multiprogram och totalt ansökt belopp
uppgick till ca 132 miljoner euro vilket kan jämföras med en budget på
43 miljoner euro. 83 procent av ansökningarna avsåg åtgärder på den inre
marknaden. Frankrike stod som koordinator för 12 av ansökningarna och dessa
svarade för 40 procent av ansökt belopp. Högst var söktrycket för åtgärder som
syftar till att informera om kvalitetsordningarna eller särdragen hos unionens
produktionsmetoder inom jordbruket.
Av de 35 inkomna ansökningarna kommer 9 att accepteras, 8 sättas på en
reservlista och 18 att avvisas på grund av bristande kvalitet eller att
ansökningarna inte uppfyller ställda krav.
3. Diskussion om utkast på årligt arbetsprogram för 2018
Vid ett kommittémöte den 15 juni presenterade kommissionen ett förslag med
övergripande prioriteringar avseende 2018 års arbetsprogram (se punkt 1 i
information från detta möte). Medlemsländerna och berörda intressenter gavs
därefter möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter.
I jämförelse med det tidigare förslaget föreslog kommissionen nu två ändringar:
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annan presentation av multiprogrammen som innebär större flexibilitet
vad gäller temat för åtgärden (EU-logga/generisk kvalitet)



möjlighet till begäran om krisstöd inom ramen för multiprogram
(5 miljoner euro som omfördelats från åtgärder som rör EU:s
kvalitetsordningar samt åtgärder som lyfter fram EU:s specifika
produktionsmetoder)

Den 31 oktober kommer förvaltningskommittén att rösta om kommissionens
förslag till program. Därefter antas arbetsprogrammet av kommissionen i
november och utlysningen publiceras i januari.
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