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Arbetet med framtida CAP

2018

2020

2019

MFF

Förhandling flerårig budgetram

CAP

Förhandlingar EU-regelverk

2022

2021

Övergångsregler?

Utarbeta och förhandla strategisk plan för CAP

Genomförande
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Modernisera sektorn genom att främja och utbyta kunskap, innovation och digitalisering

Främja en smart,
motståndskraftig
och diversifierad
jordbrukssektor
som garanterar
livsmedelsförsörj
ningen

2. Öka
konkurrens
kraften och
marknadsor
ienteringen
med större
fokus på
forskning,
teknik och
digitalisering

1. Stödja
jordbruksin
komster
som det går
att leva på
och
jordbrukets
motståndskr
9. Säkra,aft för att
förbättra
näringsrika
livsmedelstry
och
hållbara ggheten
livsmedel,
matsvinn
8.Främja
samt
sysselsättni
djurskydd
ng, tillväxt,
social
delaktighet
och lokal
utveckling i
7.Locka
landsbygdso
unga
mråden. Ink jordbrukare
bioekonomi
och
och
underlätta
skogsbruk affärsutvec
kling i
landsbygdso
mråden

3. Förbättra
jordbrukarn
as position
i
värdekedja
n 4.Bidra till
begränsnin
g av och
anpassning
till
klimatförän
dringar
5.Främja
samt hållbar
hållbar
energi
utveckling
och effektiv
förvaltning
6. skydda
av
biologisk naturresurs
mångfald,
er som
stärka
vatten, mark
ekosystemtj och luft
änster samt
bevara
livsmiljöer
och
landskap

CAP

Förbättra den
socioekonom
iska
strukturen i
landsbygdso
mråden

Stödja miljövård
och
klimatåtgärder
och bidra till
unionens miljöoch
klimatrelaterade
mål.
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Logik/viktiga steg

Behovsanalys

SWOT-analys

Åtgärder/budget

Mål/indikatorer

Genomförande
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Faser i arbetet med den strategiska planen

SWOT

Uppstartsfas
Faktaunderlag (SWOT,
bruttolista över behov)

PM om nettobehov

Analys- och bearbetningsfas
Bedömning och prioritering
(nettolista över behov, förslag på
åtgärder, administrativa frågor,
budget)

Strategisk plan
Slutfas
Godkännande och förberedelse
för införande (förhandla
strategisk plan med KOM,
slutföra arbete med nationellt
regelverk)

Förhandsutvärdering och MKB
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Frågeställningar att diskutera
• Vad tillför samarbete för att förbättra
måluppfyllelsen?
• Hur skulle samarbeten om miljö och klimat
kunna se ut?
• Vilka verktygslådor passar bäst för detta?

• Vad hindrar nyföretagande och nytillskott i
föreningsliv?
• Hur kan verktygslådorna bidra till att göra
något åt detta? Ge exempel på antingen
befintliga åtgärder som fungerar eller nya
som saknas.
• Vilka verktygslådor passar bäst för detta?
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