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Teema: Copa-Cogeca Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek 

Toimumisaeg ja koht:  16. mail 2019. a., Copa-Cogeca, Brüssel 

Aruande koostas: Ene Kärner 

Koosolekut juhatas Copa-Cogeca peasekretär Pekka Pesonen. 

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

3. ÜPP tulevik. Rumeenia eesistumine korraldab arutelu nn rohelise arhitektuuri ja uue 

tegevusmudeli kohta. Sekretariaat soovib liikmesriikidelt infot otsetoetuste taotluste esitamise 

tähtaja võimaliku edasi lükkamise kohta. 

4. Rahvusvaheline kaubandus. Mercosuri osas liikumine autotööstuses, võib arvata, et põllu-

majandus jääb viimaseks. Brasiilia osas võtab EL tugeva positsiooni kliimamuutuse, taimekaitse-

vahendite, uute taimearetustehnikate osas. Huvi turulepääsus, kuid ei saa teha avaldusi, sest see 

näitaks, et nõustume kokkuleppega. Geograafiliste tähiste osas ei ole mõistmist. Uruguai on agres-

siivne piimasektoris, kuid see pole oluline, niikuinii on kogu pakett EL jaoks negatiivne. On info, et 

Malmström ei jätka volinikuna. USA-Hiina tüli võib mõjutada EL, eriti USA valimiste valguses. USA 

keskenduks põllumajanduse osas ainult tariifiliinide eemaldamisele, EL turulepääs väga kitsas. GI 

on ameeriklastele vastuvõetamatu. Parim argument on Brexit, mis võib katkestada turutegevuse. 

5. Turuolukord. Hispaanias kehv tsitruseaasta, Itaalias liiga külm ja rahe, mis rikub viinamarjad. Iiri 

hindab Brexiti mõju. Iirimaale määrati 50 milj euro suurune abipakett, valitsus võib lisada sama-

palju.  

6. Info Copa-Cogeca kommunikatsioonikampaania #WeFarm4EU kohta. Kampaania kestab aasta 

lõpuni. Avaldati üle 50 artikli, sh EL press ja mõned põllumajandusele spetsialiseerunud välja-

anded. Kui mõni president soovib filmida video, siis on see võimalik. ECR „Spitzenkandidat“ kutsus 

debatis üles ÜPP-d edasi lükkama, sest see pole valmis, toetatakse saastajaid. Küsimus on, kuidas 

toimime populistidega. Prantsusmaa 74-st MEP-st on euroskeptikud 25. Enam ei räägita “Frexi-

tist”, vaid rahvusriikide Euroopast. Pole selge, kuidas euroskeptikud koopereeruvad parlamendis; 

ÜK arvates tuleks keskenduda liidritele, kes koondavad inimesi ja teha oma hääl kuuldavaks. Kui 

vaja, koostab Copa-Cogeca taustainfo. Saatke oma kampaania materjalid näidiseks. 

7. Esialgne info Copa-Cogeca lihasektori promokampaania kohta. Püütakse koguda võimalikult 

palju partnereid EL tasandil. Kampaaniat toetavad EDA ja CEJA. Vastatakse peamisele kriitikale, 

mida avalikkus on esitanud; 50 küsimust, praegu vaadatakse vastuseid üle – vajame teaduslikku 

arvamust, et oleksime 100% kindlad. Vajaksime eksperte, kes vaataks üle (agronoom v veterinaar). 

Töötame originaalse visuaali kallal. Tähelepanu tõmbamiseks on üks viis kujutleda maailma ilma 

loomadeta ja teine ainult sünteetilistest materjalidest koosnevat maailma. Soovime matejralid 

saada valmis juuliks, septembri lõpuks tuleme välja. Teavitage oma kommunikatsiooniosakonda, et 

saaks oma kampaaniaid koordineerida.  
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8. Info komisjoni avaliku arvamuse küsitlusest riigiabi reeglite kohta. Komisjon on avanud avaliku 

konsultatsiooni riigiabi reeglite kohta, sest praegused lõpevad 2020 ning soovitakse nende tõhu-

sust hinnata uute ettevalmistamiseks. Tehakse ka mõjuhinnang uutele reeglitele. Copa-Cogeca 

osaleb, saatke kommentaarid sekretariaadile. 

9. Taimekaitsevahendite vähese kasutuse koordinatsiooniüksuse loomine. Väga oluline mõnede-

le piirkondadele ja tootegruppidele. Saatke oma kaastöö. Volinik Hogan on huvitatud.  

10. Info Copa-Cogeca korraldatud ajurünnaku tulemustest kliimamuutuse teemal.  Elurikkuse 

strateegia osas kahtlusi, et andmed ms väga erinevad, fookus ainult ohustatud liikidel, kogu sekto-

rile ei saa laiendada; vaja leida uusi eesmärke ja kommunikeerida, et oleme osa lahendusest. Vesi 

on teema veedirektiivi ülevaatamise mõttes, kliimamuutuse mõttes, peaks taotlema erandeid. 

Kliima osas swot analüüs vesi, muld, heited, õhk. Osalege.  

11. Info volinik Hogani metsaistutuskampaania idee kohta. Copa-Cogeca tervitab seda algatust. 

Rõhutab Pariisi lepingut ja EL metsastrateegiat. Süsiniku neelamise krediidiskeem - põllumeeste 

jaoks on see win-lose programm, sest põllumehed kaotavad sellevõrra maaelu arengu rahast. Üks-

ki ettepanek ei ole ametlik, lihtsalt võimalus lisada strateegilistesse plaanidesse jne. 

12. Info komisjoni turustusstandardite ülevaatamise kohta. DG Agri vaatab turustusstandardeid 

üle, töö on tellitud välistelt ekspertidelt. Sekretariaat ootab kommentaare. 

13. Info komisjoni tsiviildialoogi gruppide auditi kohta. Vt dokumentide pakett.  Seminar tuleb 9. 

Juulil, tutvustatakse esialgseid tulemusi ja võimalikud ettepanekud. Ainult inglese keeles ja kulusid 

ei kompenseerita. Tagage, et teie eksperte kuulatakse.  

14. Sekretariaadi hiljutistest tegemistest vt Agri-infost.   

15. Muud küsimused. Ukraina investeeringuks (linnuvabriku ehitamine Slovakkiasse) tehtav laen 

otsustatakse järgmisel nädalal, saadame info. 


