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• Kritik mot CAP: komplex och svarar inte mot framtida utmaningar

• Omfattande konsekvensanalys

• CAP förslag: juni 2018, tre förordningar

• Ekonomiska, klimat och miljö samt socioekonomiska målsättningar

• Konkurrenskraft

• Högre ambitioner på miljö och klimat

• Sysselsättning, digitalisering, jämställdhet, leva på landsbygden

Tillbakablick…



• Ny kommission

• European Green Deal – tydlig offensiv agenda på miljö/klimat/digitalisering

• Covid – livsmedelskedjan fungerar

• Farm to Fork – precisering av vad CAP ska bidra till i EGD

• Europeiska rådet fattade beslut om budgeten

• Covid – mer pengar till budgeten. CAP får mer pengar

• Rådet och Europaparlamentet beslutar om förhandlingspositioner

Vad har hänt sedan juni 2018?



• Omfattande lagstiftning och komplext!

• Mycket intensivt – framsteg görs

• Många olika intressegrupper – CAP är en del av samhället

• Verktyg för att leverera jordbrukets bidrag till hållbarhet

• Internationella åtaganden: klimat, handel, utveckling..

• Sakfrågor

• Tidsplan

• Utmaningar för processen

Förhandlingarna..



• December 2020. Hur ska CAP bidra till att uppfylla målen i Green Deal?

• Ett verktyg för dialog med MS och det civila samhället

• Fallande produktion – ekonomisk och miljö-/klimatmässig utmaning

• Svag lönsamhet, bättre på miljö, klimat och socio-ekonomiska faktorer

• Svag ökning av produktiviteten – utmaning i en högkostnadsekonomi

• Klimat/miljö – långt framme men riktade insatser + skogen..

• Kunskapsöverföring för innovation och rådgivning

• Bredband

CAP rekommendationer till MS



Thank you
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