MEMO
Teema: Copa Presiidium
Toimumisaeg ja koht: 25. aprillil 2019, Copa-Cogeca, Rue de Treves 61, Brüssel
Aruande koostas: Ene Kärner
Koosolekut juhatas Copa president Joachim Rukwied (Saksamaa).
1. Kohtumine Euroopa Investeeringupanga direktori Wilhelm Moltereriga. Põllumajandus on
oluline sektor, loob palju töökohti, tagab maapiirkondade elujõulisuse, sellepärast oluline EIB-le.
EIB on mittetulunduslik, ei maksa dividende, liikmesriikide omand. Ei ole seotud eelarvega, tegutsevad rahvusvahelistel finantsturgudel. Ostavad odavat raha turgudelt ja edastavad oma klientidele. 600 miljardit eurot bilansis, 2,5 korda suuremad kui Maailmapank. 4 prioriteeti: VKE; infrastruktuur, info ja tehisintellekt ning keskkond. Samas liinis EL eesmärkidega. Eelmisel aastal teenisid 65
miljardit eurot, 95% EL-le, tegutsevad 160 riigis. Põllumajandusvaldkond on seni olnud suhteliselt
tundmatu, sel teemal alustasid 2012. Sellest alates eraldatud ligi 40 miljardit põllumajandusele.
Järgime väärtusahela kontseptsiooni, mitte individuaalseid tegevusi. Mõned asjad tulevad enne
tootmist, nt kastmine, mullaviljakus. Vähe keeruline on ühistutega, kuna pole selge, kas tegu VKEga või mitte. Teine teema on majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus. Maaelu arengu toetamine.
Pakume finantsinstrumente (laenud, garantiid), mitte toetusi. See on üks innovatiivsemaid lähenemisi, mõju on palju suurem, kui toetuste puhul – 1 euro innovatsioonis loob rohkem majanduskasu
kui 1 euro toetust. Loodud spetsiaalne teenus noortele. Infrastruktuur on fundamentaalne mh põllumajanduse eduks. EFSI (Junckeri fond) on kolmas osa. Kõrgem risk, osa EIB kanda.
LT: EIB saaks aidata maaparandussüsteemidega, mis on olulised kliimamuutuse tõttu (üleujutusedpõuad). Metaan. Biomajandusse vaja ülisuurt investeeringut. Peaks olema aktiivsem ja sihipärasem spetsiifiliste probleemidega piirkondade suhtes.
EL ühtsed eeskirjad pangandussektorile koondab 30 fondi ühe katuse all, sh COSME, INNOVE jne.
Sünergia on oluline. Samas on ühtekuuluvusfond lõksuks põllumajandusele, olge ettevaatlikud.
Põllumajanduse rahastamine nõuab spetsiifilisi teadmisi, mida paljudel kommertspankadel enam
ei ole. Otsime õigeid vahendajaid.
EL-le 5 prioriteeti: konkurentsivõime, ühtekuuluvus (sots ja maj), kliimamuutus, kaitse ja turvalisus,
globaalne partnerlus. Pm-le on olulisim prioriteet haridus ja koolitus, et anda neile tulevik, juurdepääs finantsidele jne.
2. ÜPP tulevik. Küsimus pole selles, kas oleme Euroopa poolt või vastu, vaid et millist Euroopat
tahame. Samuti ei ole küsimus, kas kliima või keskkond, saab olla mitmesuguseid lahendusi.
3. Copa-Cogeca eelarve. 2018.a. lõpuks oli planeeritud jääda u 2000 euroga miinusessse, kuid
tegelikult rohkem. Üldiselt eelarve tasakaalus. Kulutatud pisut vähem kommunikatsioonikuludele,
rohkem reisi- ja meedia kuludele. Väliseid konsultante on palgatud eelarveväliselt. Palkade indeks
kõrgem, kui planeeritud; uus töötaja. Kõik organisatsioonid on liikmemaksu õigeaegselt maksnud,
keegi ei ole võlgu. Slovakkia on septembrist alates taas täisliige.
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4. Presidendi hiljutised tegevused. Rukwied kohtus volinik Oettingeriga, kes kinnitas, et nt Pr ja
Iirimaa kaitsevad tugevalt stabiilset eelarvet. Vaata lisa Agri-infost või Brüsseli esindusest.
5. Loomade heaolu transpordil. Seni pole avalikke avaldusi tehtud. Parlament tahab piirata
loomakasvatussektorit, nn kohalikud lahendused, mis tõstab tootmiskulusid. Toetame teatud
tingimustel, kuid see ei ole lahendus kogu loomakasvatussektori jaoks.
6. Uued taimearetustehnikad. Liikmesriigid peaksid aktiivselt survestama, et see teema oleks
järgmise Komisjoni päevakorras. Soome eesistumine korraldab selleteemalise ürituse. CopaCogeca saadab kirja, tõstatatakse järgmises Nõukogus, olemas Hollandi positsioon eelmisest
nõukogu koosolekust.
7. Kohtumine komisjoni Aafrika-teemalise töögrupi juhi Tom Arnoldiga. Aafrikas on oodatavalt
on suur elanikkonna kasv, kahekordistub enne 2050. Tööjõud suureneb, ¾ maailma tööjõust.
Valitsemine on konfliktis selle probleemiga, sellega tuleb tegeleda, muidu ei ole mingit arengut.
Peab investeerima toitu, haridusse, tervisesse – seda tuleb alati teha paralleelselt igasuguse
põllumajanduse arendusprogrammiga. Pika- ja lühiajalised meetmed. 4 pikaajalist meedet: sissetulek ja töökohad territoriaalsel põhimõttel; loodusressursside haldamine ja kliimamuutus (mullad
on halvas seisukorras; kliimamuutuse osas eriti haavatav); jätkusuutlik põllumajanduslik transformatsioon (mõned riigid üsna heal tasemel, sest tundlik poliitika). Toidunõudlus kasvab, praegu
kaetakse impordiga, mis suur võimalus, kuid Aafrika enda tootmine peab muutuma konkurentsivõimelisemaks, ohutus ja sanitaar- ja taimetervise reeglite järgimine, Aafrika-sisene kaubandus.
Peaksid olema paremad suhted valitsuste, organisatsioonide, ettevõtete tasandil. On palju raporteid, kuidas Aafrika põllumajandus muutuks paremaks, kuid kasu pole midagi. Teine dimensioon
on aeg: praegune raport on õigel ajal, kuna on nii EL kui A valitsuste pühendumus sellega tegeleda,
toetatakse laialdaselt. Tulevikus peab põllumajandussektor olema suurema tähtsusega Aafrika poliitikates ja EL-Aafrika koostöös. Twinning-programm, osalege. Kui Aafrika probleemi ei lahendata,
tulevad suured raskused. Nägime 2015. a., mis tähendas 1 miljoni inimese saabumine Euroopasse.
Nüüd räägime 75 milj inimese lisandumisest tööturule, kui neil pole seal kohta, peavad nad minema mujale. Kõik EL visioonid peavad alustama Aafrikast. Naiste rolli tunnustamine farmeritena,
tüdrukute haridus aitab vähendada sündimust ja parandada toitumist.
Raportis ei räägita Hiinast, sest oluline on rõhutada EL rolli töös Aafrikaga, pikaajalisi suhteid, mis
annab aluse liikuda 3-vaatelistesse suhetesse. Copa-Cogeca võiks aidata oma liikmesorganisatsioonidel kanaliseerida oma ekspertiisi Aafrikasse, nende organisatsioonide edendamisse.
8. Brexit. Ei ole teada, mis tuleb, erakordne poliitiline olukord. Kohalviibijad märkisid, et CopaCogeca teeb ettepaneku Brexit ära jätta. Ajakirjaniku surm Põhja-Iirimaal on ohumärk, võtame
seda arvesse. NFU osas tehakse leping eelistatud partnerorganisatsiooniga, kuid alles peale asjade
selgumist.
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9. Kohtumine Austraalia suursaadikuga EL-s Justin Browniga. Kaubandusläbirääkimised. Usume,
et põhjalik leping EL-ga on võimalik. Toetame maksimaalset läbipaistvust. Austraalias on 28 aastat
järjest olnud katkematu majanduskasv, samal ajal toimunud suured muudatused. Suur kasv impordis, samuti rahvastiku kasv, sõlmitud 10 vabakaubanduslepingut. Turu reformid, konkurentsipoliitika. Põllumajandus on olulisim tööandja väljaspool linnu, kuid muidu majanduses vähetähtis, enamus majandust on teenustepõhine. Suuruselt 6. maa maailmas; farmid on väga suured. 85% rahvastikust elab 5 kohas. 6% territooriumist on haritav maa. Intensiivne põllumajandus on üpris piiratud. Globaalne eksportija, suurim turg on Hiina, USA jt Aasia maad. 3,5% maailma veiselihatoodangust (EL 11%) Veisefarmid on akrediteeritud. EL-sse piiratud juurdepääs, kvoot, tariif.
Lambalihatoodang 7% maailmas (EL 10%), EL-sse ekspordib 4,4% Austraalia koguekspordist. Samuti piiratud juurdepääs. Austraalia põllumajandus on isevarustav, ei ole valitsuse toetusi eriti (alla
2% farmi sissetulekust, seotud ilmastikuga, laenud, maksuvabastu-sed jms, RjaD). Föderaalne süsteem, 3 valitsustasandit. Farmeritelt oodatakse maa korrashoidu ja nõuetele vastamist. Farmerid
kontrollivad paljuski toiduahelat, eriti loomade heaolu ja toiduohu-tuse osas. Eksport on EL kasuks,
EL eksport Austraaliasse rohkem kasvanud, kui vastupidi. Tehnilise turulepääsu osas on EL ülimalt
aktiivne olnud ja palju saavutatud, 22 hinnarida erinevatele LR-le. Seadusnõuded sarnased EL-ga.
Austraalia on kõrge sissetulekuga ja kõrgete kuludega majandus. Lahendus on väärtuse lisamine,
madalad kulud jms pole tulevikku. Kliimamuutusele väga vastuvõtlik, seega väga aktiivne sel teemal. Üks eesmärke on veekasutuse vähendamine. Ökoloogiline konserveerimine. Mitmesugused
programmid erinevates sektorites. On huvitatud reeglitel põhinevast kaubandusest, millest rahvas
saaks kasu. Paljud teemad on samad, kui EL- s ja üks neist on farmi sissetulek. Austraalia on kõrgeimate tootmiskuludega maa, kuna samad reeglid kui EL-s ning kõrge sissetuleku ja kõrgete kuludega maa.
10. Rahvusvaheline kaubandus. Copa-Cogecal on kavas üritus toidu ja põllumajanduse promomiseks kaubanduse valguses koos teiste organisatsioonidega, võib-olla septembri lõpus. Volinik
Malmström tahab ilmselt saada tulemust. USA-ga on alustatud piiratud lepingut, kuid Airbusi ja
Boeingu juhtum takistab, Komisjon soovib panna embargo teatud toodetele, mida toodetakse
Mid-West alal, kus suur osa Trumpi toetajaid. Destabiliseeriks turgu. USA ja EL on lähedal kokkuleppele veiseliha turulepääsus, kuid kvoodist ülejäänud osa räägitakse läbi teiste osapooltega. UusMeremaa oli veebruari voorus pettunud; mõlemad pooled pühendunud lõpetama kokkulepet selle
aasta lõpuks. EBRD laen Ukrainale, et ehitada linnuvabrik Slovakkias, Copa-Cogeca lobistab selle
vastu, et EL maksumaksja raha kasutataks sellisele konkurentsile.
11. Turuolukord. Üldiselt hea, vaatamata põuaohule. Andke teada, kui millestki Komisjoni teavitada. Sealihal üsna stabiilne hind, kuid viimastel nädalatel tõusnud kiiresti, Aasia maade nõudluse
kasvu tõttu „tänu“ seakatkule Hiinas. Itaalias, Poolas, Rumeenias, Ukrainas positiivsed katkujuhtumid. Poola paneb ette, et piirangud müügiks vähendataks 7-le päevale.
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12. Uued taimearetustehnikad. USA-s kaebus Monsanto vastu Roundupi kasutamisest põhjustatud vähi tõttu. Lahend oli kohtunike poolt, mitte teaduslikel alustel. Teadusel on võimalik tõestada
vastupidist. Peaksime rääkima üheaegselt paljudest ainetest, muidu jookseb aeg kinni. Vaatama
üle kogu taimekaitsevahendite ja putukamürkide teema ja suhtumise sellesse. Prantsusmaa parlamendigrupid on pühendunud glüfosaadi keelamisele, kasvõi Europarlamendi kaudu. Copa-Cogeca
valmistab ette dokumendid, promome holistilist ja laiapõhjalist lähenemist, EFSA tulemusi.
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