Komplementaritet
Information om komplementaritet med andra unionsinstrument
Andra unionsinstrument


Landsbygdsprogrammet ger möjlighet för jordbruksföretag att inom ramen för
det
Europeiska
innovationspartnerskapet
för
jordbruk
delta
i
samarbetssatsningar mellan praktiker, rådgivare och forskare. Dessa satsningar
skapar också möjlighet för jordbruksföretagen att knyta internationella
kontakter och delta i projekt inom ramen för Horisont 2020.



Åtgärder med koppling till miljö, klimatförändringar och en hållbar användning
av resurser som finansieras av landsbygdsfonden kan vara ett komplement till
LIFE-programmet.

ESI-fonderna
En bättre samordning mellan ESI-fonderna ska eftersträvas under denna
programperiod, samtidigt måste risken för överlappande insatser undvikas. Som ett led
i detta arbete har regeringen beslutat att inrätta en fondsamordningsgrupp där de tre
förvaltande myndigheterna ingår. Syftet är att stärka kapaciteten i genomförandet.
Exempel på områden som kan effektiviseras och samordnas är; en gemensam
webbportal, förenklingar, förebyggande och hantering av bedrägerier och
oegentligheter, gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. För mer information om
komplementaritet mellan ESI-fonderna se partnerskapsöverenskommelsen kapitel 2.1.1.

Pelare I – en redogörelse för den tänkta utformningen av de stöd som kan finansieras
inom ramen för både pelare I och pelare II.
Stöd till unga brukare – Sverige kommer inte att dubbelfinansiera stödet till
unga brukare då startstödet inom ramen för pelare II ställer andra/högre krav
än vad som ställs för stöd till unga brukare i pelare I. Sverige avser inte villkora
stödet till unga brukare i pelare I med krav på tillräcklig kunskap och utbildning
i enlighet med förslaget i Ds 2014:6. Däremot är detta ett krav som måste ställas
på sökanden av startstödet inom ramen för pelare II. Vidare är stödet i pelare I
baserat på areal, medan stödet i pelare II baseras på schabloner och syftar till att
fånga upp unga företagare på landsbygden som har lite tillgång till areal
(rennäring, trädgårdsföretag, djurföretag med stall).
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Kompensationsbidrag (ANC) – Sverige avser inte tillämpa stöd till områden
med naturliga begränsningar inom ramen för pelare I i enlighet med förslaget i
Ds 2014:6. Det föreligger därför inte någon risk för dubbelfinansiering på detta
område.
Förgröning – Sverige kommer att säkerställa att det sker avdrag på
miljöersättningarna för att undvika dubbelfinansiering, dvs i de fall som
jordbrukare söker miljöersättning för åtgärder som har stora likheter med
jordbrukarens val för efterlevnaden av förgröningen eller vid användning av
likvärdiga åtgärder som kan ersätta delar av förgröningen.

Andra instrument inom den gemensamma jordbrukspolitiken
Stöd inom nationella kuvertet
Stöden inom det nationella kuvertet är: Stöd för mervärde i jordbruket och stöd för
kvalitetscertifiering. Båda stöden kommer att finnas kvar till och med 2014. De
kommer emellertid inte att finnas kvar som direktstöd från och med 2015 när de nya
jordbrukarstöden ska införas. I den mån stöd för ytterligare betalning inom det
nationella kuvertet kommer att göras, tas metoder att fram för hur risken för
dubbelfinansiering ska elimineras.
Stöd inom marknadsordningarna
När det gäller stöd till sektorerna för frukt och grönt och biodling finns
överlappningsrisker identifierade och rutiner införs för att eliminera den risken.
Åtgärder inom dessa sektorer kan vara identiska med dem i landsbygdsprogrammet.
Stöd för investeringar, kompetensutveckling och andra åtgärder som kan sökas inom
ramen för de gemensamma marknadsordningarna berättigar därmed normalt sett inte
till stöd inom ramen för landsbygdsprogrammet.
Frukt, bär och grönt
Inom nuvarande marknadsordning för frukt, bär och grönt kan stöd till bl.a.
investeringar beviljas medlemmar i erkända producentorganisationer (PO). Nya
delegerade- och genomförandeakter håller på att utarbetas för detta och det kommer
att påverka hur den nationella strategin för PO-stödet ser ut. En ny strategi kommer
att behöva tas fram, men än så länge går det inte att förutse hur den kommer att se ut
eller hur den behöver samordnas med landsbygdsprogrammet.
De geografiska och ekonomiska förutsättningarna i Sverige är sådana att det inte alltid
är praktiskt möjligt för odlare/företag att gå samman och bedriva verksamhet i
producentorganisationer. För att stöd till företag inom sektorn inte ska snedvrida
konkurrensen genom att missgynna de företag som inte ingår i
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producentorganisationer, behövs kontrollmetoder när det gäller åtgärder inom
landsbygdsprogrammet där liknande stöd kan förekomma inom marknadsordningen.
Det gäller främst åtgärder såsom kompetensutveckling, information och
kunskapsspridning, investeringar i jordbruksföretag, bearbetning och marknadsföring
av jordbruksprodukter, men även andra åtgärder inom landsbygdsprogrammet skulle
kunna komma ifråga.
Fristående företag ska kunna få ta del av åtgärder inom ramen för
landsbygdsprogrammet, även för åtgärder av det slag som kan stödjas av
producentorganisationer. Företag som är medlemmar i en producentorganisation kan
beviljas stöd till en insats inom ramen för landsbygdsprogrammet om insatsen inte har
beviljats stöd av producentorganisationen.
För att säkerhetsställa att det inte kommer att ske någon dubbel
gemenskapsfinansiering med avseende på åtgärderna inom sektorn för frukt, bär och
grönsaker i landsbygdsprogrammet kommer särskilda kontrollmetoder att inrättas.
Biodling, (honungsproduktion)
Stöd för att främja biodling kan beviljas för åtgärder som finns både inom det
Nationella Honungsprogrammet, som medfinansieras genom marknadsordningarna,
och från landsbygdsprogrammet. Metoder för att eliminera risken för
dubbelfinansiering av en viss insats kommer att tas fram.

Norrlandsstödet
Sverige har möjlighet att med stöd av artikel 142 i anslutningsfördraget lämna
långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige. Syftet
med stödet är att säkerhetsställa att jordbruksverksamhet kan behållas i dessa regioner
och är i detta avseende ett komplement till stödet till områden med avsevärda
naturliga begränsningar inom landsbygdsprogrammet. Stödet ges till komjölk,
transport av komjölk, getter av honkön, slaktsvin, suggor, värphöns, potatis, bär och
grönsaker. Stödnivån får högst uppgå till 318,67 miljoner kronor per år. Enligt
anslutningsfördraget får inte stödet bidra till ökad produktion, att begränsningar för
olika produkter överskrids eller till att samtliga relevanta stöd som beviljas inom
ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken ökar i förhållande till de högsta
tillåtna nivåerna som anges i beslutet.
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