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Teema: Copa ja Cogeca presiidiumide koosolekud 21.-22. septembril 2017 

Toimumisaeg ja koht:  Copa-Cogeca, Rue de Treves 61, Brüssel 

Aruande koostas: Ene Kärner 

Koosolekuid juhatasid Copa presidendid Martin Merrild ja Joachim Rukwied ning Cogeca asepresident 

Martin Pycha. 

1.-2. Koosoleku päevakord ja eelmise koosoleku raport kinnitati. 

3. Sekretariaadi hiljutistest tegemistest. Põllumajandusministrite nõukogu mitteametlik koosolek toimus 

Tallinnas. Põllumajandusvolinik Hogan külastas Rootsit, Cogeca president Magnusson võõrustas teda. 29. 

novembril ilmub eeldatavasti Komisjoni teatis ÜPP tuleviku kohta, võib muuta Cogeca ärifoorumi ajakava. 

18. mail esitatakse seadusettepanekud. ÜPP osas vaja säilitada eelarvet ja ka struktuurifonde. Vt lisaks Agri-

infost. 

4. Ülevaade turuolukorrast. EL-s ilmastikuolud erinevad, mõnel pool põud, põhja pool liigne vesi.  

Piimasektoris olukord stabiliseerub, kuid lõssipulbri laovarud endiselt suured. Komisjon näeb Mehhikot 

sihtturuna. Sealiha hinnad taastuvad, SAK tekitab muret, eriti Tšehhis. Tõestame kaubanduspartneritele, et 

EL teeb kõik võimaliku haiguse leviku vältimiseks ja tarbijad on kaitstud. Sõltume Hiina turust. Suhkru 

tootmises rekord, otsitakse uusi turge. Veinisaak rekordmadal, kvaliteedist ei ole veel täit ülevaadet.  Taani: 

kui SAK levib, tekitab see kahtlusi ka EL kontrollisüsteemide võimes. Linnugripioht. Portugalis 

metsatulekahjud, pole üldse vihma olnud, tohutu erosioon, mis kahjustab põldusid – otsene kliimamuutuse 

mõju. Vene turu ärakukkumine ja Brexit on EL oluliselt liitnud tootjaid. Ühistutel suur roll turuolukorras; 

mida saame kasulikku teha ka järgmise ÜPP raames. Põhjamaades ja Baltikumis katastroofiline olukord 

seoses ilmastikuga, teraviljasaagi koristus võimatu. 

5. Cogeca statuudi muutus seoses uute liikmete vastuvõtmisega. Vältimaks ummikseise edaspidi, kustutati 

Cogeca statuudist nõue, et uute liikmete vastuvõtu peab presiidium kinnitama ühehäälselt; piisab enamuse 

positiivsest otsusest. Statuudi muutus kinnitati. 

6. Ülevaade kaubandusläbirääkimistest. Vabakaubanduslepingut Jaapaniga soovitakse rakendada 2019. 

Aastast. Leping on väga positiivne EL põllumajandusele. Üleminekuaeg, kuid see töötab meie kasuks. Uus-

Meremaa osas Komisjoni mandaat edasi lükatud, palju tundlikke teemasid. Häving EL põllumajandusele 

oleks suurem, kui sealselt turult saadav kasu. USA-ga võimatu saada mingitki lepingut, ka Europarlamendis 

esineb soovimatust president Trumpiga koostööd teha. Hormoonivaba liha osas seisak. WTO-s EL ja Brasiilia 

ühine avaldus laovarude turule laskmiseks viisil, mis ei kahjusta koduturgu, eesmärk kõrvaldada India ja 

HIina.  

7. EL tarneahela initsiatiivid. Debatid ei ole uudsed, kuid tekib järjest uusi muresid.  Ühistutel erinev 

olukord erinevates riikides, kuid siiski saab neid edendada. Tuleks vältida selliseid lähenemisi, mille 

tulemusena me ise ei näe EL enam ühisturuna. Rahvuslik seadusandlus ebaausate kaubanduspraktikate 

vastu ei aita, sest kaupleme teistega siseturul.  

8. Taimekaitsevahendite keelamine. Farmerid muretsevad toimeainete kättesaadavuse pärast. Kui 

Komisjon ei kinnita glüfosaadi kasutamisluba, siis mis toimub impordiga? Impordime suure hulga tooteid, 

mille kasvatamisel on kasutatud glüfosaati.  Surve liikmesriikidel. Poola organisatsioonid korraldasid 
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Parlamendis sündmuse glüfosaadi ja neonikotinoidide olulisusest. Lähiajal peaks EFSA avaldama uuringu. 

Sisenõrenäärmeid kahjustavate ainete osas kokkulepe kriteeriumidest ainete kindlaks määramiseks 

Parlamendis. Oktoobri lõpuks peaks tulema otsus, mis siiski võib olla probleemne ja demagoogiline, sest 

otsustajad pole professionaalid. Kui Parlament kinnitab, siis ilmselt kinnitavad ka liikmesriigid. 

Turuletoomine ja max jäägid, 2 määrust, konsultatsioon liikmesriikidega, seejärel avaldatakse raport aprillis, 

mis edasise töö aluseks. Kohalviibijad arutlesid, et kui glüfosaat keelatakse, siis peaks ütlema, et olukord on 

nii kriitiline, et võtame aja maha ja arutame, kuidas üldse edasi minna. Kui räägime importtoodete 

keelamisest, siis anname sellega signaali, et meil on lahendus. Teistel hinnangutel peaksime just ütlema, et 

kui EL on keeld, siis tuleb keelata ka import.  

9. LULUCF. Sekretariaat andis ülevaate hiljutistest arengutest (vt keskkonna töögrupi memo). Vajalik on 

võimalus paindlikuks ja korralikuks metsa majandamiseks, seda nii kliimamuutusega võitlemiseks, 

metsatulekahjude ärahoidmiseks kui ka sissetuleku tagamiseks. Lobby-tegevus jätkub Europarlamendis, 

võtmeriigid on Saksamaa, Itaalia, Austria. 

10. Brexit. Tulemas neljas läbirääkimistevoor. Raske olukord, pole konkreetset tulemust. ÜK valitsus on 

nõus maksma 20 milj 100 milj asemel. Kaubanduskokkulepped, TRQ, üle vaadata koos WTO-ga.  Ettepanek 

spetsiaalne töögrupp moodustada tehti eelmise presiidiumi koosolekul.  28. septembril esimene koosolek; 

27. septembril on tähtaeg ekspertide ja juhatuse esitamiseks. Kõik keeled kasutusel. Briti organisatsioon 

NFU kinnitab, et soovib olla CC osa niikaua, kui võimalik. Iirimaa toetab NFU osalemist töögrupis. 

11. Biomajandus. POCC ja töögrupid on Copa-Cogeca seisukoha eelnõu kinnitanud. EL biomajanduse 

strateegia kinnitati 2012, nüüd hinnatakse, kuidas see on toiminud. Ülevaade ilmub novembris. Copa-

Cogeca leiab, et biomajanduse strateegia võiks olla senisest veelgi ambitsioonikam ning paremini 

rahastatud, samuti kaasata paremini teadustegevust ja tagada sünergia erinevate poliitikate vahel. 

Dokument läheb kinnitamisele Copa-Cogeca presiidiumis. Huvipoolte algatatud biomajanduse manifest on 

ikka veel tegemisel, seega vara öelda, kas see meile sobib. Lisainfo Agri-infost või EPKK Brüsseli esindusest. 

12. Copa-Cogeca presiidiumide koosolekute kalender 2018. aastaks kinnitati. 

13. Copa-Cogeca kandidaatide kinnitamine Komisjoni nõuandvate gruppide juhtkonda. Piimanduse 

gruppi esitati Saksamaa, mahegruppi Taani ja metsanduse gruppi Rootsi esindajad.  

14. Copa-Cogeca eelarve. Liikmemaks külmutatakse kõigile täisliimetele. Horvaatia hakkab maksma 

täisliikme maksu. Välja on arvatud üks Saksa organisatsioon. Lisandus 2 uut partnerorganisatsiooni -  

rahvusvaheline viinamarjakasvatajate organisatsioon ja maisikasvatajate organisatsioon. Šveitsi ja Norra 

organisatsioonidele liikmemaks kasvab 0,5% võrra. Kontorite rent kasvab 0,5% järgmiseks aastaks. Kongress 

Linzis, osavõtutasu 250 €/osaleja. Kreeka organisatsioon Paseges on välja arvatud liikmemaksu võla tõttu. 

Eelarve kinnitati. 

15. Kohtumine Sandra Gallinaga (DG Trade). EL-Mercosuri kaubandusläbirääkimised. Mercosuris on tugev 

põllumajandusosa, kuid liialdatakse juttudega liberaliseerimisest. Püüame teha lepingut, mis tooks palju 

kasu põllumajandusele, sealjuures ohverdamata neid, kes sellest otsest kasu ei saa.  Ühiskond on oluliselt 

muutunud; kõikides riikides on grupid, kes tajuvad põllumeeste tegevust varasemast teravamalt. Etanooli ja 

veiseliha ei panda läbirääkimistel lauale, suhkru jaoks erand. Kvoot linnulihale. Sanitaar- ja taimetervise 
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reeglitele suur tähelepanu, see on eelduseks läbirääkimistele. Erinevate sektorite huvidel on hind, 

tõenäoliselt maksab selle kinni põllumajandussektor. Teenused. Intellektuaalne omand, selles 

skisofreeniline olukord – vastaspool huvitatud tööstusest, anti-globaalne. GI-d samuti eelduseks 

läbirääkimistele. Brexiti osas paistab, et ka Briti valitsus mõistab, et karm Brexit on liiga ränk. Suhkru osas 

on mureks Brasiilia ülisuur toetus suhkruroo-kasvatajatele ning valuutakurss. Me ei vaja rohkem 

suhkruimporti EL-i. 

16. Copa presidendi valimised. Ainsaks kandidaadiks esitati Saksamaa DBV direktor Joachim Rukwied – 

eesmärk Copa presidendiks saada, et töötada koos põllumajandusperede korraliku tuleviku nimel. 

Veendunud eurooplane. Vajalik tugev ÜPP esimene sammas ja riskijuhtimine.  

17. Copa asepresidentide valimine.  Asepresidentideks kinnitati salajase hääletuse teel:  

Henri Brichardt, Prantsusmaa FNSEA. Põhja-Prantsusmaalt, piim, lambad, teravili. Eesmärk koostöö riikide 

vahel;  

Joe Healey, Iirimaa, IFA. Veisekasvataja, 100 looma. ÜPP rahastamine, kaubanduslepingud, Brexit, 

kliimamuutus; 

Marian Sikora, Poola Põllumajandustootjate Liit;  

Martin Merrild, Taani Põllumajandus- ja Toidunõukogu; 

Roberto Moncalvo, Itaalia, Coldiretti. Vahemeremaade tooted. Koostöö. Tugev eelarve, lihtsam ÜPP, aus 

kaubandus ausate reeglitega; 

Franz Reisecker, Austria Põllumajanduskoda. Põllumajanduse mitmekesisus, tootmine erinevates 

piirkondades. 

 

18. Muud küsimused. Poola nõuab, et sigade Aafrika katku teemaga tegeletaks tõsiselt, kuna Poola 

majandus on ohus. Copa president nõustus, et probleem on oluline ja ka sakslased väga mures haiguse 

leviku pärast. 

 

 


