MEMO
Teema: Copa ja Cogeca presiidiumide koosolekud
Toimumisaeg ja koht: 29.‐30. novembril 2018, Copa‐Cogeca, Brüssel
Aruande koostas: Ene Kärner
Koosolekuid juhatasid Cogeca president Thomas Magnusson ja Copa president Joachim Rukwied
1.‐2. Koosoleku päevakord ja eelmise koosoleku raport kinnitati.
3. Kreeka organisatsiooni SASOEE Cogeca liikmeks astumine. Organisatsioon katab kogu Kreeka
territooriumi ja kõiki sektoreid, samuti ühistuid. Liikmelisus kinnitati.
4. Euroopa Foie Gras´organisatsiooni Copa‐Cogeca partneriks astumine. Taotlus kinnitati.
5. Copa‐Cogeca infobuklett toidu raiskamise kohta. Sekretariaat on koondanud kaante vahele rea
positiivseid näiteid, kuidas Euroopa põllumehed vähendavad toidu raiskamist. Detsembris
avatakse ka vastavateemaline veebilehekülg. Buklett on kättesaadav Agri‐infost ja EPKK Brüsseli
esindusest.
6. EL riskijuhtimise mudel. Copa‐Cogeca seisukoht kinnitati ning on kättesaadav Agri‐infost ja
Brüsseli esindusest.
7. Sooline võrdsus tuleviku ÜPP kontekstis. Copa Naiste komitee koostatud dokument on
kättesaadav Agri‐infost.
8. Cogeca kommunikatsioonikava. Kokkuvõte ad hoc töögrupi seniste tegevuste tulemustest.
Mida peaksime tegema, et oleksime usaldusväärne partner? Tahame vältida olemast liiga
reaktsiooniline, peame integreeruma kaasaegsesse infovahetusse. Vaja videoid, graafikuid,
tabeleid, fotosid jne. 360‐kraadine kommunikatsioon. Aktiivne tuleb olla teatud kindlal ajahetkel.
Täpne ja lühike sõnum, 4 varianti. Plaan tehtud 6 kuu kohta. Tahame kaasata liikmeid. Vaja olla
proaktiivne, et keskkonnakaitseorganisatsioonid ei dikteeriks päevakorda. Ühistute alal vaja palju
teavitustööd teha, kuna liikvel palju valeinformatsiooni. Vaja uuendada ka kodulehte. Brüsselis
toimuv kommunikatsioon tuleks tõlkida liikmesriigi tasandil.
9. ÜPP tulevik. Muudatusettepanekud saadetud Parlamenti. Jaanuari alguseks tõlgitakse
kõikidesse keeltesse, siis hakatakse kompromissi tegema. On võimalus, et ÜPP ei lõpetata enne
valimisi, paljud MEP ei soovi end siduda. Vajame siiski märke, kuidas edasi minna. Kogu
diskussioon läheb kliimamuutuse ohjamise suunas. Räägitakse isegi tarbimise vähendamisest.
Peame rõhutama keskkonnakaitsesse tehtud investeeringuid, see sõnum ei taha hästi kohale
jõuda. Elurikkus. Lambakasvatus on populaarne keskkonnakaitsjate seas; reaalselt on see
luksustoode, EL katab 70% oma tarbimisest. Kuidas tuleme toime, kui soovitakse lõigata x%
tootmist, nt veisekasvatuses?
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10. Ebaausad kaubandustavad. Copa‐Cogeca kampaania oli väga edukas. Konflikt
keskkonnaorganisatsioonidega. Ainult 170 eurosaadikut hääletas seadusandluse vastu. Vajame, et
Austria eesistumine lõpetaks teema. Ilmselt kehtestatakse piirmäär; probleem on ühistutes, kel
käive suurem. Saatan on detailides, on suur risk.
11. Vase tunnustamine aktiivainena taimekaitsevahendites. Probleem puudutab mahetootmist,
kus alternatiiv puudub. Iga liikmesriik otsustab, kas taotleda. Erinevalt glüfosaadist on EFSA
riskianalüüs vase kohta negatiivne. Lisainfo Agri‐infost ja EPKK Brüsseli esindusest.
12. Erasmus+ valdkondlike oskuste täiendamise programm. Tegu on mitut liikmesriiki hõlmavate
programmide rahastamisega, taotleda saab veebruari lõpuni. Kontakteeruge Marta ja Umbertoga
sekretariaadist. Lisainfo Agri‐infost ja Brüsseli esindusest.
13. Ülevaade turuolukorrast. Sigade Aafrika katk. Tsehhi on SAK puhas. Kaliningradis puhang.
Belgias areneb. EL on liiga sõltuv Hiina nõudluse kasvust. Valgevene ei tunnista haiguse olemasolu
kõige kõrgemal tasemel. Terve Hiina on nakatunud. Belgia järgib Tsehhi mudelit, ehitatakse aiad.
Komisjon tagab, et meetmed on paigas ja ülejäänud EL saab tegutseda ühisturul.
Tsoonidest: kui te ei oleks EL‐s, oleks teie riigist sealiha ostmine täielikult keelatud. Räägime,
kuidas vähendada 12‐kuist 3.tsooni piiranguid 3‐le kuule. Ilma suukaudse vaktsiinita jätkub haiguse
levik igal juhul.
14. Brexit. Copa‐Cogeca eesmärk on olnud hoida ÜK EL‐le võimalikult lähedal kaubanduse ja
poliitika mõttes, kuid sellest olulisem on suletud piir EL turule. Ühisturg peab olema kaitstud.
Iirimaale oleks praegune kokkulepe soodus. Copa‐Cogeca toetus on olnud väga oluline.
15. Muud küsimused. Taani kutsub EL‐ Põhja‐Ameerika kongressile Kopenhaagenisse septembris
2019.a.
16. EL Teadusuuringute Ühiskeskuse direktor Vladimir Sucha. Tehnoloogia rollist ÜPP
lihtsustamisel. Katsetame järgmisel aastal mõnes liikmesriigis. Põllumajandus on seotud kasvu ja
töökohtade loomisega, biomajandusega. Asub poolel EL territooriumist. Paljudel on tunne, et see
on väga konservatiivne, kuid tegelikult on see väga tehnoloogiline, 25 aastat teistest ees.
Põllumehi huvitavad küsimused, kes saab andmete omanikuks, nt saagikuse prognoosi puhul?
Ühistu võimalus nt neutraalse nõuande saamiseks tehnoloogia kasutamisel. On oht, et liigutakse
totaalse kontrollini.
Vastused: muidugi peaksid farmerid olema andmete omanikud, samuti liikmesriik. 5. detsembril
tuleb raport tehisintellekti kohta. Vahe on, kas teame, kes meid vaatab ja miks, või lubame end
valimatult vaadata. Peame investeerima rohkem sensoritesse farmides. Farmeritele vaja
väljaõpet, et uusi vahendeid kasutada.
17. Kohtumine Brexit EL‐poolse pealäbirääkija Michel Barnier´ga. Käes on võtmemoment. EL
Nõukogu kinnitas ühehäälselt Brexiti lepingu. Brexit on väga kahetsusväärne; mitte keegi ei ole
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mulle tõestanud, et Brexit võiks väärtust lisada. Kaotus‐kaotus olukord. Austame Briti otsust ja ÜK
valitsuse seatud piire, kuid ootame neilt ka meie väärtuste austamist. 44 aastat ehitasime koos
nendega EL üles. Keelduvad inimeste vabast liikumist, ei soovi tunnustada Euroopa Kohust, mitte
maksta EL eelarvesse, mitte tunnustada seadusandlust, kuid soovivad osaleda turul. Poolteist
aastat proovisime leida lahendust. Meie soov oli õiguste ja kohustuste tasakaalu, ühisturu
sidusust, nelja põhiõiguse säilimine. EL on ökosüsteem, kõik seotud omavahel, mitte ainult
vabakaubanduse ala. Ei ole võimalik 50% osas EL‐st lahkuda; oled kas sees või väljas. Olen alati
olnud väga selge põhimõtete osas, kuid mitte agressiivne, ei püüa kedagi karistada, austan väga
ÜK‐d. Püüame korraldada esmalt „lahutust“, bilanss korda, tagada õigused, siis tuleviku suhete
raamistik. On mitmeid tingimusi: sotsiaalsed, inimlikud, juriidilised, majanduslikud, rahalised. 800
lk dokument; püüdsime tagada kõigile ja kõigele seadusliku kindluse, kaitsta kõiki, keda see
puudutab, eriti 4 mln Briti inimest EL‐s. Teine probleem oli EL rahastamisest kasusaajad, ÜK
nõustus katma kõigi oma kohustuste kulud, nt ÜPP, regionaalpoliitika, ülikoolide rahastamine. ÜK
otsustas loobuda 750 rahvusvahelisest lepingust, sh kaubanduslepingud. Kaks neist puudutab
intellektuaalse omandi kaitset, sh 1 mln kaubamärki. Sellele leidsime kiiresti lahenduse,
geograafiliste tähistega läks rohkem aega. Leppisime kokku üleminekuaja, kui leping
ratifitseeritakse, on 21 kuud edasi tolliliidus ja ühisturul koos kõigi õiguste ja kohustustega. Seda
võib 1‐2 aastaks pikendada, kui 27 liikmesriiki ja ÜK jõuavad kokkuleppele. Raskeim on Iirimaa
küsimus. Ei soovi uut piiri ega uusi kontrolle. Kaks võimalikku lahendust: selline, kus ei tule piiri, nn
back‐stop, all‐weather‐insurance, ühine tolliliit. Läbirääkijana ei saa kommenteerida ÜK sisest
debatti, kuigi jälgime tähelepanelikult, ilma sekkumata. Kinnitasime poliitilise deklaratsiooni.
Kaubanduse osas tuleb sektori‐põhine lähenemine. Tahame jõudma ennekuulmatule tasemele
partnerluses, võrreldamatu ühegi teise kolmanda riigiga. Valmistame ette iga tüüp stsenaariumi.
Peamine eesmärk on, et EL oleks ühtne, oleme vastutustundlikud väljakutsete suhtes, läbipaistvad.
Oleme kogu aeg liikmesriikidega suhelnud, mingeid üllatusi ei ole. Loodan, et tuleme sellest
kahetsusväärsest olukorrast positiivsete arengutega välja. Meie poolt ütleb viimase sõna
Europarlament.
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