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Rapport från förvaltningskommitté för landsbygdsutveckling (RDC) ‒ möte 18 den 18 mars 2015
Sammanfattning: Huvudfokus vid mötet var kommissionens tekniska klargöranden och den fortsatta diskussionen om kommissionens vägledning om kontrolloch sanktionsregler.
Från Sverige deltog Thérèse Ljungquist och Caroline Larsson, Jordbruksverket.
1. Protokoll från möte nr 16 den 21 januari 2015
Protokollet godkändes.
2. Protokoll från möte nr 17 den 18 februari 2015
Protokollet godkändes.

Information och diskussion
3. EJFLU ‒ Finansiellt genomförande
Till och med februari 2014 uppgår EU:s totala utbetalningar avseende landsbygdsprogram 2007-2013 (inkl. förskott) till 88,61 % av den totala finansiella
planen (Sverige 95 %). Avseende landsbygdsprogram 2014-2020 uppgår EU:s
totala utbetalningar till 5,37 % och omfattar program för 9 medlemsstater.
4. Lägesrapport – godkännande av resterande landsbygdsprogram samt
återkoppling på pågående tekniska klargöranden på utkast till
landsbygdsprogram
Kommissionen gick igenom programläget. Hittills har 117 program kommit in,
varav 27 är godkända (18 med carry-over). Vidare har 109 brev med kommissionens synpunkter godkänts. I samband med budgetändringen räknar kommissionen med att ytterligare omkring 30 program kommer att godkännas.
Kommissionen lämnade också tekniska klargöranden för olika åtgärder som
kommit upp under programmeringsarbetet. Det handlar om klargöranden för investeringar i åtgärd 4, startstöd i åtgärd 6, miljö- och klimatersättningar under åtgärd 10 och ANC (tidigare LFA – kompensationsstöd) under åtgärd 13. Vidare
lyfte kommissionen några horisontella aspekter som gäller resultatreserven och
integrerade projekt. Kommissionen gav även några exempel på tillämpning som
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gäller konkurrensförfarandet enligt art 49.3 i grundförordningen samt hur man
kan undvika dubbelfinansiering med stöd i pelare 1. Slutligen tog kommissionen
upp frågor och svar om åtgärden beskogning.
Medlemsstaterna ställde frågor om de olika delarna. Förtydliganden från kommissionens sida gällde bl.a. resultatreserven och ANC. Kommissionen förklarade
att om en eller fler åtgärder inte når milstolparna, måste korresponderande del av
resultatreserven omfördelas till de åtgärder som går bra. Av resultatramen framgår att om det är fråga om allvarlig underprestation kan kommissionen hålla inne
betalning. När det gäller ANC kan man enligt kommissionens rättstjänst tillåta
längre övergångsperiod enligt art 31.5 i grundförordningen, vilket gör det möjligt
att ge stöd till LFA under en längre tid.
5. 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 mötena efter det och ytterligare frågor
har kunnat skickas skriftligt. Den presenterades nu för fjärde gången.
Medlemsstaterna ställde frågor även vid detta möte. Kommissionen förtydligade
bland annat att om en ansökan om utbetalning kommer in under 2015 ska den
kontrolleras enligt nya regler. På fråga rörande baseline svarade kommissionen
att baseline alltid är en del av ”other obligations” och inte stödberättigandekriterier. Bara i vissa specifika fall där det finns villkor som går utöver baseline kan
dessa ses som stödberättigandekriterier.
6. Presentation av pågående syntes på EU-nivå av förhandsbedömningarna
av landsbygdsprogram 2014-2020
Kommissionen informerade om arbetet. Enligt art 79 i förordning 1305/2013 ska
en syntes genomföras under kommissionens ansvar. På grund av förseningar i
igångsättandet blir det svårt att få klart syntesen till deadline som är i oktober. Så
småningom kommer den att omfatta alla program, men fokus just nu är på de
som blivit godkända. Syntesen är uppbyggd kring fyra teman: Process, interventionslogik och intern samstämmighet, extern samstämmighet samt tematiska kluster.
7. Presentation av European Evaluation Helpdesk för frågor om
utvärdering av landsbygdsutveckling
Punkten sköts upp till nästa möte.

Övriga frågor
Uppdatering av SFC2014 – planering och mall för programändringar
Kommissionen gick igenom vilka möjligheter som finns att ändra landsbygdsprogram och vilka typer av ändringar man kan göra och lyfte också att övervakningskommittén ska konsulteras och får yttra sig om ändringsförslag.
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Därefter gick kommissionen igenom strukturen i kommissionens IT-system
SFC2014 när man ska göra en ändring.
Vidare informerade kommissionen om läget när det gäller övriga delar i
SFC2014. Delen som avser årsrapporter återstår. Den beräknas inte bli klar förrän under andra kvartalet 2016.
Nästa möte med RDC hålls den 22 april.
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