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NY LEVERANCE MODEL
KOM vurderer og
godkender planerne
og følger fremdriften
(EU)

Udarbejdelse af en national CAP
strategisk plan (MS)
Identifikation af behov, skræddersyede
støtteordninger, kvantificerede mål, ansvar for
implementeringen

Fastlæggelse af den
europæiske ramme (EU)
9 målsætninger, indikatorer til brug for
overvågning, typer af mulige interventioner
(foranstaltninger)

Overvågning
(MS, EU)
Årlig performancerapport

Revision (EU)

Implementering afstemt med lokale
forhold (MS)
- øger performance ift. økonomiske, sociale og
miljømæssige forhold

Stabilitet i nationale forvaltningsstrukturer

(forvaltningsmyndigheder, udbetalingsorganer, certificeringsorganer og administrationssystemer, fx IACS)
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OPGAVEFORDELING MELLEM EU & MS
EU-specifikke målsætninger

EU

Indikatorer

Brede interventionstyper

Identifikation af behov i CAP-planen

MS

Skræddersy interventioner efter behovene

Implementering / Fremdrift mod mål
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OBS: Output tæller
hver operation én
gang, men én
operation kan bidrage
til flere resultater
Fælles outputindikatorer

CAP-assurance
Outputindikatorer
forbinder udgifterne til
output. De benyttes til
den årlige performanceafstemning.

OBS: Ét resultat kan
have effekt på flere
områder (impact)

Fælles resultatindikatorer

Fælles effektindikatorer
(impact)

Styring af CAPplanen

CAP'ens policyperformance

Resultatindikatorer
benyttes til at fastsætte
målene i CAP-planen, samt
til at følge status for
målopnåelsen (den årlige
performancegennemgang).

Effektindikatorer benyttes
til evaluering og vurdering
af performance i forhold
til politikkens overordnede
målsætninger (midtvejsog ex post-evaluering).
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Ny Leverance Model – hvad er nyt ?
 Støtteberettigelse af udgifter
 Afholdt af Udbetalingsorganer i overensstemmelse med EU - regler
 For interventioner/støtteordining i CAP strategisk plan :
•
har et tilsvarende rapporteret output
•
I overensstemmelse med forvaltningssystemer

 Årlig Performancerapport
 Årlig Performancegennemgang
 Årlig Performanceafstemning
 Certificeringsorganers udtalelse om den aarlige performancerapportering er
korrekt
 Reduktion af udbetalinger for udgifter uden tilsvarende output
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Revisionssikkerhed i den nye Leverancemodel
Pyramiden i forvaltningssystemet
Byggeblokke I revisionssikkerhed
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Europæiske Revisionsret
(årlig rapport og særberetninger)
DG AGRI
Årlig
Performanceafstemning
og Finansiel regnskabsAfslutning. Revision
Flerårig performance
Årlig Aktivitets Rapport
CERTIFERINGSORGAN
Revision af BO regnskaber,
forvaltningssystemer og
performancerapportering
BETALINGSORGANER
Årlige regnskaber
Forvaltningserklæring
Rapportering om output og resultater
BETALINGSORGANER
Overholdelse af godkendelseskriterier
Fremlæggelse af retvisende regnskaber
(forvaltningssystemer)
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Certificeringsorganet’s rolle i nye model
Certificeringsorganet giver en udtalelse om:
 Årlige regnskaber (om de giver et retvisende billede) – ingen
ændring
 Forvaltningssystemer (om de fungerer ordentligt)- lig
nuværende situation

 Årlig performance rapportering om output (om Artikel 35 i
HZR efterleves og om den er korrekt ) og resultat indikatorer
 Om de påstande, der er fremsat i forvaltningserklæringen –
ingen ændring
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Fra plan til rapportering til performance og
revisionsikkerhed
1
2
0
Årlig
performancerapport

CAP
Strategisk
Plan

Årlige
regnskaber

Forvaltningserklæring

Certificeringsorgan udtalelse
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NY

Årlig
Performanceafstemning

NY

Performance
&
Revisionssikkerhed

Årlig finansiel
Regnskabsafslutning
Årlig performancegennemgang

NY

Revisionssikkerhed for CAP gennem mulige
korrektionsforanstaltninger

Forvaltningsystemer
(Art 40 HZR)

Handlingsplaner/Suspensioner. Efterprøvende
revisioner

Outputs (Art 52(1) and
Art 38(2) HZR)

Reduktioner / Suspensioner

Resultater
(Art 39 HZR)
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Handlingsplaner/
Suspensioner

mulig
suspension
hvis forskel er
større end 50%
(Art. 38(2)
HZR)

Mulig suspension
hvis variation er
større end 25%
(Art. 121) SPR)

Tak for jeres opmærksomhed!
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HVAD
SKER
HVIS
What
happens
if DER,
MS miss
milestones
MÅLENE IKKE NÅS?

Scenario A

Scenario B

Utilstrækkelig fremdrift.
MS fremlægger en
handlingsplan og…

Utilstrækkelig fremdrift.
MS fremlægger en
handlingsplan, men…

Problemet løst!
Implementering tilbage
på sporet. Ingen
yderligere handling
påkrævet.

Scenario C
Utilstrækkelig fremdrift.
MS fremlægger en utilstrækkelig handlingsplan,
eller slet ingen.

Kommissionen suspenderer betalinger svarende
til x % af de fremtidige udgiftsanmeldelser for
de(n) omfattede intervention(er) eller fordelt
over alle udgifter i relation til den omfattede
fond (EGFL/ELFUL).

Problemet ikke løst!
Ingen sanktioner – MS
gjorde som aftalt. Mulig
tilpasning af CAP plan.

MS udarbejder en
passende handlingsplan

Scenario A/B.
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MS reagerer ikke. De
suspenderede beløb
bortfalder.

