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Teema: Copa-Cogeca veiseliha töögrupi koosolek  
Toimumisaeg ja koht:  30. septembril 2019, Copa-Cogeca, Rue de Treves 61, Brüssel  
Aruande koostas: Ene Kärner 
Koosolekut juhatas töögrupi president Angus Woods (Iiirimaa). 

1. Kampaania Euroopa loomakasvatuse toetuseks. Ülevaate andis Copa-Cogeca 
kommunikatsioonijuht Jean-Baptiste Bouchon. Analüüsiti, kuidas MTÜd teevad kampaaniaid. 
Kasutavad marketingi võtteid, et oma sõnumit edastada,  kopeerime nende meetodit. Kampaania 
on info- ja teadmiste põhine. Hulk mõttekaaslasi ühines. Peamine mõte oli, et ei alusta nullist, vaid 
vaatame, mis Brüsselis puudub – eesmärk on mõjutada otsustajaid. Puudu oli internetileht, kus 
oleks organiseeritud faktid loomakasvatusest. Me ei tahtnud oma arvamust tutvustada, vaid 
esitada neutraalset teavet. Oli väga raske saavutada. Teeme marketingikampaania selle saidi 
ümber, et inimesed hakkaksid seda saiti vaatama. See peab olema väga huvi tekitav. Kas 
elu/maailm ilma loomakasvatuseta oleks parem? 
Vaatasime, milliseid küsimusi inimesed kõige rohkem guugeldasid. Tuli viis erinevat alateemat. Ka 
andmebaas allalaaditava info ja videodega. Näitame, et asjal on ka teine pool. 25. septembril oli 
esitlus. Meatthefacts.euEdasi teeme nn flash-actione, ilmume sobivatele üritustele ja edastame 
oma sõnumi. Kasutage seda kampaaniat ka oma riikides, kõiki dokumente ja visuaale võib 
kasutada. Kui suudate sisu parandada, on see teretulnud. 

2. Brexit. Vaevalt, et Prantsuse valitsus nõustuks tähtaja pikendamisega. Iiri backstop on küsimus, 
mis vaja lahendada. Kui ka kokkuleppele tullakse, siis on vaja pikka üleminekuperioodi. Vajame 
kannatlikkust ja aega, mitte aja survest tingitud kokkulepet. 

3. Loomakasvatuse sotsiaalse dialoogi grupi juhatuse valimine, kuna 2 aastat möödas. Copa 
esitab esimeheks kandidaadiks Angus Woodsi. Aseesimesed FooddrinkEurope´st ja CELCAA-st. 

4. Rahvusvahelised kaubanduslepingud. Komisjoni president Van Der Leyen nimetas 
kaubanduslepingute ametniku, mis on positiivne, kuna palju asju pooleli. Mercosuri osas jõutud 
poliitilisele kokkuleppele, kuid mitte allkirjastatud. Palju põllumajandusteemasid väga 
probleemsed. Copa-Cogeca on teatanud, et ei toeta seda lepingut, kuna põllumajandus 
ohverdatakse teistele sektoritele, topeltstandardid jne. Ei tea veel lõplikku ajakava. Tariifikvootide 
jaotuse teeb komisjon, mitte Mercosur, mis on tähtis. Mercosur jagab veiselihakvoodi omavahel, 
ei ole teada, kuidas. Enamus teksti on juba avaldatud, tõlgitakse kõikidesse keeltesse, juristid 
vaatavad läbi, nõukogu kinnitab, siis parlamenti ja Mercosuri maade parlamentidesse, kes need 
ratifitseerib. Jõustub kohe peale Europarlamendi ratifitseerimist. Võib võtta umbes 2 aastat. 
Kuuldavasti protsess aeglustub, valimised Argentiinas, Austria parlamendi komitee esitas 
resolutsiooni, et ei ratifitseeritaks. Peaksime sarnaselt survestama arutelu ka teistes liikmesriikides 
– demokraatlikku rahva häält peab kuulama. 
Uus-Meremaaga läbirääkimised pooleli, tundlikud sektorid otsustamisel – rääkige oma 
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liikmesriigiga. Geograafiliste tähiste avalik konsultatsioon lõppenud, tegutsetakse vastavalt. 
USA: Junckeri -Trumpi kokkuleppe osas on EL liikunud, ostes rohkem soja ja kütust, hormoonivaba 
liha osas kokkulepe, kuid USA ei ole rahul, soovivad FTA-d sh põllumajandus. Boeingu juhtumi osas 
ei ole valmis läbi rääkima. 

5. Turu läbipaistvus. Septembris hääletati läbipaistvuse seadust, tulemus oli „pole arvamust“. 
Seega komisjon saab omatahtsi tegutseda. Kohandati ettepanekut, et saada üle mõnede 
liikmesriikide mõnedest muredest.  

6. ÜPP tulevik. 3 raportit hääletati aprillis, plenaarile ei jõudnud. Võib-olla kinnitatakse jaanuaris-
veebruaris või teab millal. Tuleb hulk muudatusi raportitesse, sõltub, kuidas seda täpselt tehakse. 
On erinevaid arvamusi, kuidas seda teha. Võib viia edasilükkamiseni või reeglite muutmiseni vms 
või lausa nullist alustamiseni, mida me ei toeta. Sõltub ka MFF-st, mis ei edene. Saksa valitsuse 
seisukoht oli 1% max, see on midagi muud, kui varem, võib-olla Saksa majanduse jahtumise 
tulemus. Okt teises pooles on katse hääletada, võib-olla ei õnnestu, teine võimalus detsembris,  
tulemus ennustamatu.  

 


