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Information från kommittémöte för säljfrämjande
åtgärder den 19 oktober 2016
Från Sverige deltog Anne Hansson, Jordbruksverket.
1. Röstning om årligt arbetsprogram för 2017
Enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014
ska kommissionen fastställa ett årligt arbetsprogram. Programmet ska ange
eftersträvade verksamhetsmål, verksamhetsprioriteringar, förväntade resultat,
genomförandemetod och det sammanlagda beloppet i finansieringsplanen.
KOM informerade att programmet utökas från 111 till 133 miljoner euro. Av de
133 miljoner euro föreslås 90 miljoner euro avsättas till enkla program och 43
miljoner euro till multiprogram som omfattar minst två medlemsstater.
Av de budgeterade medel som avsätts för enkla program föreslås 25 procent
användas för åtgärder på den interna marknaden och 70 procent till åtgärder på
tredjelandsmarknader. Resterande 5 procent reserveras för åtgärder som vidtas
vid allvarliga marknadsstörningar, tappat konsumentförtroende eller andra
specifika problem.
I 2017 års program ingår i posten för enkla program riktade mot
tredjelandsmarknaden 12,6 miljoner euro som öronmärks för mejeri- och
grisköttsprodukter samt 4 miljoner euro som öronmärkts för nötkött. I 2016 års
program öronmärktes 21 miljoner euro till mejeri- och grisköttsprodukter.
När det gäller multi-programmen är de inriktade på program som ska öka
medvetenheten om hållbart jordbruk, information om kvalitetsprogrammen och
program som belyser EU:s produktionsmetoder och egenskaper på EU:s
produkter. De två förstnämnda åtgärderna erhåller 35 procent vardera av
budgeterade medel och den tredje åtgärden erhåller 30 procent. Den första
åtgärden (program som ska öka medvetenheten om hållbart jordbruk) riktas
enbart mot den interna marknaden medan de två sistnämnda åtgärderna även kan
nyttjas för tredjelandsmarknader.
Kommittén röstade igenom kommissionens förslag.
2. Diskussion och röstning om val av enkla program avseende 2016
KOM ska enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1144/2014 utvärdera och välja ut förslag till enkla program. Programmen
fastställs genom att KOM antar en genomförandeakt som nu är uppe för röstning
i kommittén.
Mellan den 4 februari och 28 april var det möjligt att ansöka om stöd för
program avseende 2016. Total budget för årets utlysning är 93 650 000 euro.
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KOM redogjorde för sitt förslag att 30 % av budgeten ska gå till program inom
frukt och grönt sektorn, 17 % till kött, 15 % till mejeri och 23 % till program
med mixade produkter. Intresset för stödet är till KOMs belåtenhet stort och
företagen vittnar om att ansökningsförfarandet har blivit enklare. Det innebär
ökad konkurrens och leder till bättre program, men också att det blir fler avslag
än tidigare. Så många som 70 % har fått avslag och bara 30 % av
programansökningarna föreslås att antas. De länder med flest antagna program är
IT (10) och EL (8) samt FR (8). SE har inte inkommit med någon ansökan.
Kommittén röstade igenom kommissionens förslag.
3. Information rörande föreslagna och utvalda multiprogram
KOM ska enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1144/2014 informera kommittén om de multiprogram som är utvalda. Mellan
den 4 februari och 28 april var det möjligt att ansöka om stöd för program
avseende 2016. Total budget för denna utlysning är 14 300 000 euro för
multiprogram.
KOM informerade att de antagit 8 ansökningar som rör produkter med
geografisk ursprungsbeteckning, 4 rör ekologisk produktion och 1 ansökan
övriga produkter. Ansökningarna rör framförallt trädgårdssektorn, frukt- och
gröntsektorn, olivolja samt vin.
4. Information rörande Model Grant Agreements
KOM har tillhandahållit ett standardavtal som MS ska använda när de ingår avtal
om genomförande av programmen med de utvalda förslagsställande
organisationerna. MS får vid behov ändra vissa villkor i avtalen för att respektera
nationella regler under förutsättning att unionslagstiftningen respekteras.
KOM presenterade ett första utkast på standardavtal i december 2015. Flera
medlemsländer har därefter skickat in skriftliga kommentarer. Inom kort
kommer MS få sina respektive språkversioner.
5. Information från medlemsstaterna till kommissionen
KOM uppmanade alla MS att skicka in uppgifter i enlighet med
tillämpningsförordning (EU) 2015/1831, eftersom det är uppgifter som bl.a.
behövs för att KOM ska kunna avsluta gamla program.
6. Övriga frågor
Ett seminarium om säljfrämjande åtgärder kommer att arrangeras den 21 januari
2017, som kommer att webbsändas.

