Uppdaterat ställningstagande European Leader Association för Rural Development, ELARD
Förnyande av LEADER / CLLD inför programperioden 2021-2027
(Godkänd på generalförsamling ELARD, Bryssel den 10 april 2019)
European LEADER Association for Rural Development, ELARD, kom överens och utfärdade
Tartu-deklarationen i slutet av 2016. Detta följdes 2017 av Position paper for LEADER post-2020. I
september 2018 anordnade ELARD konferensen “LEADER Reloaded” i Évora, Portugal med mer än 280
deltagare från 28 länder för att ta del av resultat från LEADER / CLLD mot bakgrund av de rättsliga
förslagen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF) och den gemensamma
jordbrukspolitiken (CAP) som utfärdades tidigare 2018.
Inför nästa omgång av europeisk finansiering har Europeiska kommissionen föreslagit att en del av ESIF bör
användas för att få "Europa närmare medborgarna". Utförandet av LEADER / CLLD har visat att lokala
aktionsgrupper (LAG) kan värna de europeiska värdena när de får erkännande som lokala aktörer för
förändring och utveckling som möjliggör innovation inom sina områden. LEADER / CLLD är ett kraftfullt
verktyg för att genomföra FN 2030-agendan på landsbygden.
Nu, när förhandlingsprocessen inom EU-institutionerna har fortgått och val till Europaparlamentet ligger
mycket nära, vill ELARD inflika följande:
-

ELARD uppmanar till att återintegrera EJFLU i de gemensamma förordningarna, och stöder
därför Europaparlamentet och många andra intresseorganisationers önskan i att behålla
landsbygdsutvecklingen inom "ESIF-familjen". En större interrelation mellan dessa medel är
avgörande för finansieringen av territoriella instrument, särskilt CLLD / LEADER lokala
utvecklingsstrategier;

-

ELARD är bekymrade över att den gemensamma programmeringen av den 1: e och den andra
pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken medför en stor risk för att landsbygdsutveckling
kommer att utvecklas till en mindre prioriterad fråga i den gemensamma jordbrukspolitiken;

-

ELARD välkomnar att LEADER är obligatoriskt inom EJFLU. Men öronmärkningen av 5%,
med den föreslagna minskningen av den andra pelaren, kommer att resultera i betydligt mindre
finansiering jämfört med den aktuella perioden. Därför begär ELARD att säkerställa att minst lika
stor budget står till förfogande för LEADER under kommande period som i pågående. ELARD
beklagar dessutom att ERUF, ESF och EHFF inte förutser en minsta procentandel för CLLD.
ELARD ber kommissionen att se till att genomförandet av LEADER är obligatoriskt i alla regioner
i Europa;

-

ELARD välkomnar ansträngningarna för förenkling och avreglering i lagstiftningen och har
tillit till att dessa kommer att genomföras på alla nivåer. När det gäller svårigheterna som LEADER
upplever på grund av tillämpningen av statsstödsbestämmelser, skulle det vara användbart att
överväga ett gruppundantag för LEADER / CLLD-projekt inom ramen för detta
förenklingsarbete;

-

ELARD välkomnar att medlemsstaterna kan skapa en "gemensam pott" med särskild finansiering för
CLLD från de olika fonderna. ELARD uppmuntrar medlemsstaterna att organisera en
gemensam ram med en ledande fond, samordnad av en förvaltande myndighet. ELARD anser
ändå att det är viktigt att skapa och stödja incitament för att medlemsstaterna ska utforma och
genomföra effektiva lösningar, och vill då särskilt uppmuntra användningen av "one-stopshop" -lösningar, baserat på de goda exemplen för genomförande av multifinansierad CLLD på
landsbygden, under den nuvarande perioden;

-

ELARD pekar på riskerna med att låta nätverkandet för LEADER ske i ett nätverk för hela den
gemensamma jordbrukspolitiken, med ett starkare fokus på jordbruks- och miljöfrågor, som
försummar territoriella tillvägagångssätt. ELARD föreslår därför kommissionen att skapa en pilotCLLD-Supportenhet på EU-nivå för att stödja nätverk, transnationellt samarbete och
kapacitetbyggandet av alla LAG i alla fonder, liknande FARNET Support Unit;

-

ELARD inkluderar Smart Villages i LEADER-metoden och förfäktar att LAG är den lämpligaste
plattformen för att föra Europa närmare sina medborgare - som partnerskap med flera intressenter och att genomföra strategier för Smart Villages;

-

ELARD är övertygat om att LEADER / CLLD och LAGs är det rätta instrumentet för att
lokalisera, genomföra, följa upp och granska de globala målen på landsbygderna.
Landsbygdernas engagemang är avgörande för att de globala målen ska kunna uppnås;

-

ELARD ber om klarhet i de tekniska åtgärderna för att möjliggöra en smidig övergång mellan den
nuvarande finansieringsperioden och nästa, inklusive LEADER / CLLD, eftersom den nya
gemensamma jordbrukspolitiken kommer att behöva tid för att träda i kraft.
ELARD är en internationell ideell förening som inrättats för att bidra till genomförandet av
LEADER / CLLD i Europa. Den Europeiska LEADER-föreningen förenar nästan 2.500 lokala
aktionsgrupper från 26 länder, inklusive länder som inte är medlemmar i Europeiska Unionen, men
som har antagit och genomför LEADER-metoden: Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldavien, Nederländerna, Polen, Portugal,
Republiken Makedonien, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien,
Tyskland, Ungern, och Österrike.

