Nätverken får en viktigare roll – rapport från Assemblymöte16 december 2019
Generaldirektör Mihail Dumitru vid DG AGRI som inledde det sjätte mötet med europeiska
nätverkens Assembly betonade att nätverken får en viktig roll i kommande programperiod.
Han konstaterade också att Kommissionen inte vill ha något avbrott i nätverkandet mellan
nuvarande och nästa period.
Assemblyn är Kommissionens årliga forum för att samordna och kommunicera med europeiska
Landsbygdsnätverket och EIP-AGRI-nätverket plus expertgruppen för utvärderingar. Kommissionen
beskriver Assemblyn som en unik möjlighet att samla aktörer med olika ansvar och intressen för att dela
erfarenheterna från landsbygder runtom i Europa.
Varje medlemsstat har möjlighet att medverka med sex representanter i Assemblyn. Denna gång deltog
Mia Lundqvist, Leader Mälardalen, som svenska Landsbygdsnätverkets leaderrepresentant, Nilla
Nilsdotter-Linde, SLU, som svenska Landsbygdsnätverkets representant för innovationsrådgivning och
forskning, Niclas Purfürst, Jordbruksverket, som svensk representant för utbetalningsmyndigheten samt
Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets kansli.
Smart Agri och Smart Villages
Generaldirektör Dumitri inledde med att konstatera att nästa period vill Kommissionen ha ett partnerskap
som knyter ihop de två pelarna i den gemensamma jordbrukspolitiken (direktstöd och
landsbygdsutveckling). Det gör att nätverken spelar en ännu viktigare roll. Nätverken ska behålla sin
basfunktion men involvera fler aktörer. Dumitri talade också om Kommissionens större klimatambition,
Green Deal, och uppmanade alla att aktivt delta i det arbetet. Han pekade även på nätverkens roll för att
bidra till Smart Agri och Smart Villages.
Dumitri konstaterade att även om landsbygdsutveckling blir en än mer integrerad del i den gemensamma
jordbrukspolitiken så är det viktigt att behålla en tydlig samordning med de andra EU-fonderna.
Landsbygdsområden påverkas av många olika politikområden och i detta sammanhang lyfte han att lokalt
ledd utveckling med leadermetoden kan genomföras med finansiering från flera fonder och med en så
kallad lead-fund.
Övergångsregler
Gaëlle Marion från DG AGRI redogjorde för förhandlingarna med EU-parlamentet och de två berörda
utskotten (jordbruksutskottet och miljöutskottet). Presentationen finns på europeiska nätverkets
webbplats. Nu diskuteras också alternativen för övergångsregler för 2021. Det ska bland annat vara
möjligt att kunna använda ”nya” pengar för att upprätthålla vissa åtgärder. Nätverken, lokalt ledd
utveckling och innovationsgrupper är några åtgärder som föreslås kunna fortsätta för att undvika onödiga
avbrott.
Två europeiska nätverk blir ett
Nästa period kommer det europeiska landsbygdsnätverket och nätverket för europeiska
innovationspartnerskapet att slås samman till ett gemensamt jordbruksnätverk (CAP-nätverk). Utöver att
det idag finns en Assembly, så finns en styrgrupp som följer upp att nätverksstrategierna som Assemblyn
diskuterat blir verkställda och efterlevs. Därtill finns två undergrupper till Assemblyn för erfarenhetsutbyte
och förbättrat programgenomförande. Den ena är för lokalt ledd utveckling med leadermetoden och den
andra är för Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP-Agri. I de två olika nätverken finns också

fokusgrupper och tematiska arbetsgrupper samt många andra nätverksaktiviteter såsom workshopar och
olika kommunikationskanaler.
Vid detta Assemblymöte ville Kommissionen ha en dialog om hur vi kan öka och bredda intressenters
inflytande och engagemang i nätverkens utformning, prioriteringar och genomförande. Olika förslag
diskuterades. De flesta förordade att styrgruppens roll kvarstår samt att det är viktigt att det finns
undergrupper men att det kan behövas fler än idag, exempelvis för genomförandet av Green Deal.
Undergrupperna kan också när det är relevant bygga länkar mellan fonder. Det framfördes en del
synpunkter på Assemblyns funktion och hur den kan ges en tydligare godkännande och inspirerande roll.
Kommissionen kommer att återkomma till styrgruppen med en sammanställning av de olika förslagen.
Assemblyns ordförande Mario Milouchev, chef vid DG-AGRI, uppmanade också Assemblydeltagarna att
ta med sig reflektionerna hem till medlemsstaterna. Han påpekade att det finns tid för fler reflektioner.
Många tillfällen till nätverkande under 2020
Assemblyns sista del ägnades åt planerna för nästa års nätverkande. Ett exempel är att europeiska
landsbygdsnätverket kommer att utse bästa projekt som bidrar till bioekonomisk utveckling och mindre
klimatpåverkan. De nationella nätverken uppmanas att nominera. Det kommer också att vara ett antal
workshopar som riktar sig till förvaltningsmyndigheterna och behovet av erfarenhetsutbyte om arbetet
med att förbereda kommande programperiod. På enrd.eu samt ec.europa.eu/eip/agriculture/en går det att
få mer information om kommande aktiviteter.
Dialog med den lokala nivån om Rural Vision
Assemblyn avslutade med rapporter från två stora landsbygdskonferenser. Det var ELARD (som
organiserar leadergrupper i Europa) som rapporterade från en europeisk leaderkonferens som de
anordnade i Portugal samt PREPARE AISBL (en europeisk civilsamhällesorganisation för
landsbygdsutveckling) som rapporterade från den senaste europeiska landsbygdsriksdagen som gick av
stapeln i Spanien.
Med anledning av dessa två rapporter noterade Assemblyns ordförande att möten liknande dessa är viktiga
för Kommissionens dialog om sin nyss påbörjade process med att ta fram en Rural Vision. Visionen är ett
samarbete mellan flera kommissionärer med jordbrukskommissionären som samordnare. Den ska ligga till
grund för ett mer samordnat ansvar för villkoren i landsbygdsutveckling och den ska bland annat omfatta
hur tillgång till service och infrastruktur samt hur frågor om befolkningsminskning, åldrande och
fattigdom ska mötas. Visionen ska ha en längre tidshorisont än de vanliga sjuårsperioderna. Det finns inte
någon deadline för när den ska vara färdigformulerad eftersom Kommissionen nu måste prioritera att
under 2021 färdigställa de olika reformerna för kommande sjuårsperiod. En underlagsrapport för visionen
om demografi (befolkningsminskning och åldrande) är dock på gång att tas fram.

