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Information från kommittémöte för säljfrämjande
åtgärder den 9 juni 2016
Från Sverige deltog Camilla Burman, Jordbruksverket.
1. Diskussion om utkast på årligt arbetsprogram för 2017
Kommissionen presenterade förslaget som är baserat på makroekonomiska
analyser. 4 geografiska områden har identifierats. Förslaget innebär ett ökat
fokus på hållbar produktion, bilaga I-produkter, några bearbetade produkter samt
fisk jämfört med 2016 års program.
Ambitionen är att arbetsprogrammet ska antas under hösten 2016. Syftet med
dagordningspunkten var att presentera förslaget och konsultera medlemsstaterna.
Kommissionen uppmanade MS att lämna skriftliga kommentarer senast 22 juni.
2. Model Grant Agreement for Simple Programs
Kommissionen gjorde en detaljerad presentation av de största skillnaderna
jämfört med det förslag som presenterades i december 2015. Enligt
kommissionen är det oklart om Model Grant Agreement for Simple Programs
kommer att diskuteras ytterligare en gång.
3. Upphandlingsfrågor
Kommissionen presenterade förslag till vägledning som syftar till att underlätta
upphandling. Kommissionen betonade att det inte är självklart att lägsta pris ska
accepteras vid upphandling, eftersom andra variabler så som t.ex. kvalitet måste
beaktas.
4. Information rörande erhållna programförslag från utlysningen
den 4 februari 2016
Mellan den 4 februari och 28 april var det möjligt att ansöka om stöd för
program avseende 2016. Inga svenska aktörer har lämnat in några ansökningar.
Det har kommit in 199 ansökningar om enkla program och 27 för multi program.
5. Högnivå mission: uppdatering om den mission som
genomfördes första terminen 2016 och framtida planering
Inom ramen för stödet till säljfrämjande åtgärder arrangerar kommissionen
regelbundet handelsmissioner till olika länder. Den 7-12 februari genomfördes
en mission till Columbia och Mexico, då 14 medlemsstater var med. Den 16-22
april 2016 genomfördes en mission till Kina och Japan med 15 medlemsstater
närvarande.
I november kommer en mission att genomföras i Vietnam och Indonesien.
Kommissionens myndighet, CHAFEA, kommer att organisera missionen.
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6. Översikt av data som medlemsstaterna ska delge kommissionen
Detta är en formell punkt som syftar till att uppdatera medlemsstaterna om den
statistik som de är skyldiga att lämna till kommissionen.
7. Övriga frågor
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