Framtida CAP och Cork-konferensen
• Processer i tre tidsperspektiv
• Budgetöversyn och Omnibus-förslagen – inom
nuvarande budgetperiod
• Nästa finansiella perspektiv – MFF och nya
förordningar
• Långsiktigt arbete med framtida politiken – CAP efter
2030

• Framtidsvisioner från Cork – 20 år efter
Cork 1.0
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Kort perspektiv
• Omnibus
• Budgetöversyn av innevarande finansiella perspektiv –
förhållandevis små frihetsgrader
• Samtidigt lämnas förslag till ändringar av ett flertal
förordningar, bl.a. 1305/2013
• Förenklingsfokus
• Berör bl.a. riskhantering, finansiella instrument och
”aktiv brukare”
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Medellångt perspektiv
• Förslag om nytt MFF väntas hösten 2017,
tillsammans med förslag om nya/regelverk
• ”Improving market outcomes – Enhancing
the position of farmers in the supply chain”
– rapport från the Agricultural Market Task
Force som ger viss vägledning (släppt
denna vecka)
• Kommunikation från KOM under vintern?
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Längre perspektiv, CAP efter 2030
• Regeringens arbete med en skrivelse i
departementsserien (DS)
•
•
•
•
•
•

CAP idag
Framtidens utmaningar för jordbruk och landsbygd
Klarar dagens CAP att möta dessa utmaningar?
Om inte; hur bör CAP ändras i perspektivet 2030?
Vilka steg kan och bör tas redan 2020?
Vilka är förutsättningarna för en betydande reform
redan 2020? Konsekvenserna av Brexit (inte minst
budgetmässigt) kan tvinga ut CAP på reformbanan.
• DS under hösten 2016
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Exempel på viktiga frågor för framtida CAP
•
•
•
•
•

Riskhantering och volatila marknader
Klimat
Jordbrukets produktivitet
Politikens bredd (jordbruk/landsbygd)
Styrmedlens effektivitet och
ändamålsenlighet
• Framtiden för gårdsstödet – ineffektivt på sikt (och
redan nu) genom kapitalisering i markvärde
• Resultat och värdebaserade ersättningar i LBP?
• Hitta vassa klimatåtgärder
• Hur hantera behov av budgetflexibilitet?
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Corkkonferensen
• Den första Cork-konferensen 1996, och den antagna
Cork-deklarationen, lade grunden till utvecklingen av
CAP:s andra pelare.
• 20 år senare, i september 2016, hölls en ny
landsbygdskonferens i Cork.
• En deklaration i tio punkter antogs; ”A Better Life in
Rural Areas”
• Deklarationen lyfter bl.a. fram frågor om värdekedjor,
miljö, klimat, innovation och lokal utveckling.
• Deklarationen ger mandat för bibehållet, eller t.o.m.
ökat, landsbygdsfokus i CAP.
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