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Dnr 3.2.21-490/15

Rapport från förvaltningskommitté för landsbygdsutveckling (RDC) ‒ möte 23 den 16 september 2015
Sammanfattning: Huvudfokus vid mötet var kommissionens tekniska klargöranden och förtydliganden som rör registrering av program i kommissionens ITsystem.
Från Sverige deltog Eva Henriks, Näringsdepartementet och Thérèse Ljungquist,
Jordbruksverket.
1. Protokoll från möte nr 21 den 24 juni 2015
Protokollet godkändes.

Yttrande från kommittén
2. Bulgarien
Förslag om ändring av landsbygdsutvecklingsprogram 2007-2013. Förslaget
godkändes.
3. Rumänien
Förslag om ändring av landsbygdsutvecklingsprogram 2007-2013. Förslaget
godkändes.

Information och diskussion
4. EJFLU ‒ Finansiellt genomförande
Till och med augusti 2015 uppgår EU:s totala utbetalningar avseende landsbygdsprogram 2007-2013 (inkl. förskott) till 92 % av den totala finansiella planen (Sverige 95 %). Avseende landsbygdsprogram 2014-2020 uppgår EU:s totala utbetalningar till 5,84 % och omfattar program för 25 medlemsstater (Sverige 10,57 %).
Bara två medlemsstater lyckades prognosticera utgifterna för andra kvartalet med
mindre än 10 % differens (varav Sverige var den ena). Generellt sett har medlemsstaterna överskattat periodens finansieringsbehov rejält, vilket är alarmerande för förvaltningen av EU-budgeten.

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

Dnr 3.2.21-490/15

5. Lägesrapport – godkännande av resterande landsbygdsprogram och
finansiella instrument samt återkoppling på pågående tekniska
klargöranden på utkast till landsbygdsprogram
Programgodkännande: Alla 118 program har kommit in och alla observationsbrev är godkända. Hittills är 80 program godkända och i slutet av september
kommer troligen 7 till att godkännas.
Finansiella instrument: Det har genomförts konferenser i januari, mars och juni i
år och det kommer att hållas två konferenser i oktober med öppen registrering (se
webbplats fi-kompass), i Wien den 1 oktober och i Riga den 29 oktober.
Tekniska klargöranden: Kommissionen gav återkoppling på flera åtgärder, bl.a.
Leader och även horisontella frågor om urvalskriterier och om övergångsreglerna
med koppling till hälsokontrollen.
6. Ändringar av landsbygdsutvecklingsprogram
När det gäller små ändringar i programmen för 2007-2013 uppmanas förvaltningsmyndigheter att rådfråga ÖK såsom god praxis och för att garantera insyn.
När det gäller ändringar i programmen för 2014-2020, uppmanas förvaltningsmyndigheter att före det formella överlämnandet skicka en informell programändring till kommissionen för att undvika förseningar. Informella diskussioner
om nya avgränsningar inom kompensationsstödet (ANC) bör starta i mycket god
tid då detta är mycket komplext.
7. Finansiella tabeller i landsbygdsutvecklingsprogram
Kommissionen hade fått många frågor om hanteringen av den finansiella tabellen i kommissionens IT-system SFC och gav förklaringar på de vanligaste frågorna och visade förbättringar som gjorts i SFC.
8. Utkast på Excel-verktyg för uppföljningstabeller i den årliga
genomföranderapporten
Verktyget, som är efterfrågat av medlemsstaterna, blir nu tillgängligt på kommissionens webbsida för kommittén. Det ska kunna användas i väntan på att
motsvarande verktyg blir tillgängligt i kommissionens IT-system SFC under
2016. Man kan välja de aktuella fokusområdena och åtgärderna, vilket ger
mindre och enklare tabeller. Excelverktyget liknar SFC-formatet och har samma
innehåll som arbetsdokumentet om uppföljning.
9. Frågeformulär om genomförandet av avdelning II kapitel I art. 5.2 b i
förordning 640/2014
Artikeln handlar om att medlemsstaterna ska fastställa en maximal stödberättigande areal för tillämpningen av de arealrelaterade åtgärder som avses i art 28-31
i förordning 1305/2013, dvs. miljöersättningar, ekologisk produktion och kompensationsstöd.
Syftet med frågeformuläret är att få synpunkter från medlemsstaterna för att ge
kommissionen en bättre överblick över genomförandet av detta i medlemsstaterna och hitta eventuella skillnader mellan maximal stödberättigande areal inom
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referensskiften för vissa av åtgärderna för landsbygdsutveckling och gårdsstöd.
Svar ska lämnas senast den 15 december och svaren ska avse siffror per den 31
juli 2015.
10. Meddelande om LEADER – LAG:s databas
Kommissionen vill få in uppgifter om vilka LAG som godkänts och vill att medlemsstaterna arbetar tillsammans med EU:s kontaktpunkt för LLU för att ge informationen.
Sverige kommenterade att det inte kommer att bli unik information om man genomför multifond-LLU och om fiskesidan också kommer att välja att använda en
kod samt att det är viktigt att även kommissionens generaldirektorat harmoniserar sig. Kommissionen svarade att de är medvetna om överlappningar mellan
LAG och fiskegrupper och medgav att de ännu inte hittat sätt att harmonisera.
Kommissionen skulle ta med sig frågan och öppna diskussion med FARNET för
att hitta sätt att inkludera fiskegrupper i koden. Initialt kommer dock endast de
LAG som finansieras av landsbygdsfonden att ingå. Kommissionen anser att det
är en fördel att använda SFC där alla generaldirektorat täcks in.
11. Förenkling
Kommissionen gick igenom bakgrund och läget på förenklingssidan. Arbetet har
initierats av kommissionär Hogan. Tre principer finns för arbetet: Reglerna som
beslutades 2013 ligger fast, förenklingar ska inte inverka menligt på principen
om sund finansiell förvaltning och de ska fokusera på jordbrukare.
Kommissionen har fått in ungefär 1 500 förenklingsförslag. Många var dock
dubbletter eller mer av reflektioner. De flesta förslagen rör gårdsstödet, men
många rör landsbygdsutveckling och marknad. En begränsning är att man inte
förutser ändringar i grundförordningar utan bara i genomförandeförordningar.
På landsbygdssidan rör förslagen mest programeringen, godkännandeprocessen,
dubbelkontroll, förenklad kostnadsredovisning (schabloner m.m.) och rapporteringskrav. Nästa steg är analys av godkännandeprocessen av program under
2015, uppdatering av riktlinjer, utreda vägar att förenkla programstrukturen. De
flesta förslag gäller dock grundförordningen. En fondgemensam förenklingsstudie planeras 2016 och en högnivågrupp för förenklingar ska inrättas för ESIfonderna. Gruppen ska hålla på i två år och ska se över förslagen och hur de
minskar den administrativa bördan. Nästa steg på gårdsstödssidan är att reglerna
om IAKS, frivilligt kopplat stöd och unga brukare inom gårdsstödet ska ses över
under september-oktober i år och förgröningsreglerna inklusive EFA ska ses
över våren 2016.
Nästa möte med RDC hålls den 14 oktober.
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