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Rapport från förvaltningskommitté för landsbygdsutveckling (RDC) ‒ möte 17 den 18 februari 2015
Sammanfattning: Huvudfokus vid mötet var kommissionens svar på diverse mer
eller mindre tekniska frågor.
Från Sverige deltog Eva Henriks, Näringsdepartementet och Thérèse Ljungquist,
Jordbruksverket.
1. Protokoll från möte nr 15 den 17 december 2014
Protokollet godkändes.
2. Protokoll från möte nr 16 den 21 januari 2015
Punkten sköts upp på grund av sent levererat dokument.

Information och diskussion
3. EJFLU ‒ Finansiellt genomförande
Till och med januari 2014 uppgår EU:s totala utbetalningar avseende landsbygdsprogram 2007-2013 (inkl. förskott) till 86,14 % av den totala finansiella
planen (Sverige 95 %). Avseende landsbygdsprogram 2014-2020 uppgår EU:s
totala utbetalningar till 6,83 % och omfattar program för sex medlemsstater.
4. Program som har godkänts: Lägesbeskrivning
Den 13 februari godkändes ytterligare 18 program. (Tidigare har nio godkänts,
viket betyder att 27 av totalt 118 program har godkänts, förf. anm.).
5. Förfrågan om förlängning av program 2007-2013
Några medlemsstater har bett om förlängning av tiden för stödberättigande kostnader för programmen 2007-2013 med ett halvår. Kommissionen förklarade att
rådet i december fastslog att stödberättigandet ska hanteras enligt gällande regler.
Därmed är utökad deadline uteslutet. Att hantera en förlängning skulle även leda
till en komplext regeländringsförfarande menade kommissionen.
6. Överföring av budget från pelare 1 till pelare 2 (förordning 1378/2014)
Med anledning av en fråga vid förra mötet, gick kommissionen igenom vad som
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gäller avseende budgetöverföringar mellan pelare i förhållande till regeln i artikel
4.2 i förordning 808/2014 som begränsar antalet programändringar under hela
programperioden och per år. Frågan var om en ändring som beror på överföring
av pengar mellan pelare räknas in i det tillåtna antalet och om man i så fall kan
kombinera en sådan ändring med andra ändringar och om dessa i så fall räknas
in. Kommissionen svarade att ändringar som gäller överföring av budget mellan
pelarna inte räknas som en årlig ändring. Om man samtidigt gör andra ändringar
som inte är kopplade till överföringen mellan pelarna, räknas dessa dock mot begränsningen. Undantag kan dock gälla om de andra ändringarna har uppstått som
en konsekvens av budgetöverföringen.
7. Anpassning av program till pelare 1-regler
Kommissionen tog upp frågan om anpassningar av gamla miljöersättningsåtaganden till nya regler och villkor som härrör från pelare 1. Det är relevant i den
utsträckning reglerna utgör en del av grundkraven (baseline) för miljö- och klimatersättningar, ekologisk odling och Natura 2000/vattendirektivet.
Med anledning av en skriftlig kommentar tog kommissionen även upp frågan om
vilka miljöersättningsåtaganden från förra programperioden som måste anpassas
till nya krav. Det gäller det två typer av ändringar, dels ändringar av grundkraven
(baseline), vilket omfattar alla åtaganden, dels rättsliga ändringar som endast omfattar de åtaganden som har krav på revideringsklausul, dvs. åtaganden som ingåtts 2011 eller 2012.
8. Vägledning om kontroll- och sanktionsregler för landsbygdsutveckling
Kommissionen har sammanställt en omfattande vägledning om kontroll- och
sanktionsregler för landsbygdsutveckling. Den presenterades första gången vid
mötet i december. Frågor har ställts vid de två senaste mötena och ytterligare
frågor har kunnat skickas skriftligt.
En fråga som lyftes av flera medlemsstater var om ansökningar om utbetalning
som rör programmet 2007-2013 ska kontrolleras enligt nya regelverket, med
tanke på att de tidigare förordningarna har upphävts. Kommissionen svarade att
alla ansökningar som kommit in från och med den 1 januari 2015 ska kontrolleras enligt nya regelverket. Ansökningar som är inskickade före detta datum ska
kontrolleras enligt de gamla reglerna.
9. Statsstödsregler som rör forskning, utveckling och innovation (FoU&I)
Av presentationen framgick att de moderniserade statsstödsreglerna innebär förbättringar på området FoU&I. I de uppdaterade reglerna finns mer utrymme för
att godkänna stöd för FoU&I i den allmänna gruppundantagsförordningen. I
samma förordning finns numera ”forskningsinfrastruktur” som ett område och
reglerna för stöd för innovationer har förenklats och blivit mer generösa. Vidare
har det tillkommit flexiblare stödtak för stora enskilda stödåtgärder i rambestämmelserna för FoU&I. I rambestämmelserna gäller även ökad rättssäkerhet
för offentlig-privata FoU-samarbeten och för åtgärder på efterfrågesidan (”förkommersiell” offentlig upphandling) som främjar innovation. Genom mer exakta
kriterier för detaljerad ekonomisk bedömning av FoU&I i rambestämmelserna
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kan bedömningsförfarandet bli snabbare. En viktig nyhet är att det inom stödet
för forskningsinfrastruktur är möjligt att undanta offentlig finansiering för
mindre betydande ekonomisk verksamhet från bedömning av statsstöd.
10. Multiregionalt stöd
Kommissionen ska göra utlysning av multiregionalt stöd under 2015 och informerade om vad som kan förväntas i fråga om detta.
Multiregionalt stöd är en av produkterna som tagits fram inom fi-compass (se vidare i punkt 12 nedan, förf. anm.). Stödet finansieras av kommissionen och syftar till att få medlemsstater och regioner att samarbeta. Det kan handla om alla
slags åtgärder. Ansökningar beräknas komma in i mars och sista ansökningsdatum är i slutet av maj. Besluten kommer i slutet av januari 2016. Stödet kan
uppgå till 95 % av stödberättigande kostnader.
11. Samförståndsavtal mellan kommissionen (DG Agri) och Europeiska Investeringsbanken (EIB)
Detta avtal är mycket viktigt för kommissionen. Man förväntar sig att ha ett program klart i mars 2015. Än så länge har vissa frågor, t.ex. forskning, lämnats utanför.
Ett event ska hållas den 23 mars och inbjudan skickas i dagarna. Målgruppen är
högnivå-representanter.
12. Finansiella instrument
Kommissionen informerade om IT-plattformen fi-compass och vad man kan få
för hjälp därifrån och vilka produkter som tillhandahålls den vägen.
Fi-compass har primärt inrättats som en hjälp i arbetet med finansiella instrument
och huvudsyftet är att hjälpa medlemsstaterna att inrätta dem. Fi-compass kommer att innehålla ett antal produkter. Först ut är en vägledning om ex ante bedömning av finansiella instrument, vilken förväntas vara tillgänglig i maj 2015.
Fler produkter inom ramen för EJFLU är på gång under 2015, t.ex. konsekvenser
för finansiella instrument när det gäller statligt stöd och riskkapitalfonder för
jordbruksföretag.
Kommissionen presenterade även en sammanfattning av frågor och svar om finansiella instrument. Generellt konstaterar kommissionen att det är få medlemsstater som ska använda finansiella instrument. Kommissionen menar att det finns
många mervärden med finansiella instrument bland annat får man in privata
pengar, det är återbetalbart, det är säkrare och man får ökad nytta av pengarna
genom att de kan användas igen.

Övriga frågor
Kommissionen lyfte flera frågor av olika slag. Två lite större frågor var metoden
för kommissionens revisionsrapport för år 2014 samt det förenklingsarbete som
pågår i kommissionens regi.
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Kommissionens revisionsrapport för år 2014
Kommissionen informerade om hur man arbetat med de reservationer som lagts
på medlemsstater i samband med den årliga rapporteringen om bl.a. landsbygdsprogram för år 2013. Reservationerna har pålagts på grund av att kommissionen
hittat svagheter i kontrollsystemen. För att kommissionen ska ta bort reservationen måste medlemsstaten ha tagit till sig behovet av att vidta årgärder och ha informerat kommissionen om sitt arbete.
Ett utkast på den årliga revisionsrapporten för 2014 ska skickas till medlemsstaterna i mitten av mars och kommissionen meddelade att man gärna ser att medlemsstaterna lämnar kommentarer på detta.
Förenklingsarbetet
På fråga från en medlemsstat informerade kommissionen kort om förenklingsarbetet som initierats av kommissionären Phil Hogan. Tanken är att man ska göra
en detaljerad genomgång av hela regelverket för att hitta förenklingsmöjligheter.
Uppdraget är att titta igenom allt som ingår i CAP på alla nivåer, även kommissionens egna förordningar. Man undersöker även subsidiaritet, dvs. om vissa frågor kan regleras på andra nivåer. Kommissionen ska fokusera på regler som påverkar jordbrukare. En utgångspunkt är dock att jordbrukarna behöver stabilitet
och att stora beslut om regler som just införts ska bestå. Förenklingsåtgärder ska
inte riskera att leda till fler fel och höga felfrekvenser. Kommissionen håller för
närvarande på med att internt ta fram en handlingsplan för förenklingar.
Kommissionen vill även arbeta tillsammans med medlemsstaterna och EUparlamentet i denna fråga. I mitten av januari skickades brev till medlemsstaterna
och svar förväntades i slutet av månaden. EU-parlamentet ska återkomma i mars.
Andra intressenter ska involveras via en stor ”civil dialogue group” i början av
mars. Lettland har också gjort en insats på detta område under sitt ordförandeskap.
Nästa möte med RDC hålls den 18 mars.
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