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Teema: Copa-Cogeca Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek 
Toimumisaeg ja koht:  18. jaanuaril 2018, Copa-Cogeca, Brüssel 
Aruande koostas: Ene Kärner 

Koosolekut juhatas Copa-Cogeca peasekretär Pekka Pesonen. 

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

3. Info arengutest seoses väetiste regulatsiooni ümbervaatamisega. Sekretariaat on koostanud võrdleva 
tabeli Europarlamendi ja EL Nõukogu seisukohtadest, mis on kättesaadav Agri-infost ja Brüsseli esindusest. 
Möödunud aastalõpul Parlament ettepanekuid ei kinnitanud. 

4. Info arengutest seoses taastuvenergia direktiiviga (RED II). EL Nõukogu kinnitas esimese lugemise 
novembris, õiges suunas metsanduse seisukohast. Transpordisektorile pakkus Komisjon siduvaks 
kohustuseks taastuvenergia 6,8%-list osakaalu 2030. aastaks, vastukaaluks 10%-le 2020. aastaks. EL 
Nõukogu soovib 2030. aastaks 14%-list taastuveneriga osakaalu transpordisektoris, mis on lähedane Copa-
Cogeca 15% nõudmisega.  Palmiõli eemaldatakse 2021. aastast taimepõhiste biokütuste nimekirjast. Vt 
võrdlev tabel Agri-infos. 

5. Info ravimsöötade ja veterinaarravimite kohta. Ravimsöötade ettepaneku kinnitas Parlament juba 2016. 
a. Nõukogu kinnitas eelmise aasta lõpus, triloogid algavad aasta alguses. Komisjonil ja Nõukogul sarnane 
vaade. Copa-Cogeca eesmärk on tasakaal innovatsiooni, toimeainete kättesaadavuse ja mõistliku hinna 
vahel.  

6. Info Copa-Cogeca ÜPP promoürituse kohta Parlamendis. 21. veebruari õhtul korraldatakse kokteili-
vastuvõtt eesmärgiga lobby-tegevuseks parlamendiliikmetele ÜPP korralikuks rahastamiseks. Üritus toimub 
samal päeval Parlamendi põllumajanduskomitee istungiga.  Jagatakse  infomaterjale, mille jaoks on välja 
töötatud uus visuaal, pakutakse toitu. Kui on soovi üritust toeatada, kontakteeruge sekretariaadist 
Elisabethiga. Üritus on osa Copa-Cogeca üldisest ÜPP kommunikatsioonipoliitikast. 

7. Bulgaaria eesistumise prioriteedid. Horisontaalne prioriteet on noored inimesed. 65% Bulgaaria 
põllumajandusest on taimekasvatus. 38% maast on metsade all. Bulgaaria annab 10% EL veinitootmisest, 
teisel kohal maailma veinieksportöör, maailma vanim traditsioon (5000 aastat). Jogurt on Bulgaaria 
identiteet. Eesistumise olulisemad teemad on ÜPP pärast aastat 2020, UTP – aprillis 2018 tuleb 
seadusettepanek; piiritusjookide määrus. Loomatervis, sh metsloomade roll haiguste levikul, loomade 
transport, vetravimid ja ravimsöödad. Põllumajanduse mitteformaalne nõukogu toimub Sofias 3.-5.juunil.  
Konverents „2gether 4 Strong digital Agriculture“ (Sofia, 18.-24.04.2018); Food 2030 konverents 22.-23. 
juunil Plovdivis, EAFRD finantsinstrumentide konverents Sofias 5.-6. juunil, ENRD seminar 21.-22. juunil 
Sofias. Bulgaaria eesistumise programm ei ole mitte raske seadusloome programm, vaid pigem debattide 
programm. Vt ettekanne Agri-infos.  

8. ÜPP tulevik. DG Agri esindaja Tassos Haniotis rõhutas Copa-Cogecas kõneldes, et poliitikat suunavad 
teemad on kliimamuutus, elurikkus, õhu, vee ja muldade kvaliteet. Uued arengud EL rahastamises, küsimus, 
mis jääb EL alaks ja mis läheb liikmesriikidele – liikmesriikidel on erinev arvamus. Brexit võib hoopis 
positiivseks osutuda. Eurosaadikud ei taha võib-olla enne valimisi kiireid lahendusi välja pakkuda, kuna võib 
pingestada parlamendivalimisi. Võib-olla tuleb ettepanekutega Omnibusi raames kaugemale minna, et 
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mitte teha ÜPP reformi enne valimisi. Paljud liikmesriigid võivad nõustuda kõrgema EL liikmemaksuga, kuid 
mitte Brexiti põhjusel, vaid muud huvid (nt parem ühtekuuluvuspoliitika). Peame paremini analüüsima 
liikmesriikide positsioone uute arengute suhtes ning kuidas see võib mõjutada üldist dünaamikat. Copa-
Cogeca on planeerinud kaks ÜPP teemalist koosolekut; praegu on vara minna veel detailidesse. 
Ülalnimetatud 5-l teemal on juba pikk loetelu seadustest. Komisjonil hulk avalikke konsultatsioone, mis 
puudutavad eelarvet. Ühine poliitika, rahastamine, lihtsustamine farmi tasandil, UTP on meile olulised. 
Lähinädalad on kriitilised, et panna kirja analüüs ja ettepanekud, kuidas läheme edasi. Riskantne on, kui 
rohestamist asendada millegi muuga. Võib-olla on parim riskijuhtimise vahend lahtiseotud toetus, mis 
tagab sissetuleku igal juhul ja ei ole konkreetse tegevusega seotud. Teise samba toetused on maksumusega 
seotud, küsimus on, kuidas tegevuse maksumust kalkuleerida. Kuhumaani saame nõustuda, et 1. ja 2. 
samba keskkonna-programmid kattuvad, ilma, et üks neist ära kaob?  

9. Kaubandusläbirääkimised. WTO kohtumine Buenos Aireses oli läbikukkumine. Jaapani leping 
ratifitseeritakse kevadel, aasta lõpuks peaks korras olema. Mehhikost ei ole veel lõplikke tingimusi; mõned 
negatiivsed aspektid nagu veise- ja sealiha turulepääs, kuid mitte nii suures mahus. Positiivne protsess 
üldiselt. Austraalia korraldab eraldi ürituse 31. jaanuaril Brüsselis, kohtutakse põllumajandusorganisatsioo-
nide esindajatega. Uus-Meremaa on aktiivne, Pekka Pesonen läheb sinna veebruari lõpus. Mercosur: 30. 
jaanuaril toimub ministrite kohtumine Brüsselis, poliitilisel tasandil, loodetakse kokkulepet, küsimus, 
kuipalju EL annab järele nt veiselihas ja suhkrus ning töödeldud toodetes nagu piim ja vein. Kuuldavasti 
kavatseb Komisjon pisut järele anda. Erinevus on Brasiilia jt Mercosuri maade vahel; peaksime hoidma 
nende turulepääsu EL-i nii madalal, kui võimalik. Kogused kutsuvad esile suure avaliku ja poliitilise debati. 
Samuti subsideerimine; nad on nii suured, et hoiavad EL impordi kontrolli all impordimaksudega. 
Hormoonivaba liha küsimus.    

10. Info Copa-Cogeca innovatsiooniauhinnast naisfarmerile. 17. aprill on taotlemise tähtaeg. Eraldi 
auhinnatseremoonia Parlamendis, mitte Euroopa Farmerite Kongressi ajal, nagu seni. Copa esindajaks 
auhinna žüriisse kinnitati Andreas Thurner Austria põllumajanduskojast. 

11. DG SANTE algatus läbipaistvamaks ja säästlikumaks riskide hindamise mudeliks tarneahelas. 
Koostatud on teekaart, mis avati aruteluks möödunud aasta 22. detsembril. Sh vaadatakse üle EFSA roll, 
parem koordineerimine liikmesriikide vahel, teadlaste parem kaasamine. Üldise toiduseaduse 
tervisekontrolli alusel, mis ilmus sel nädalal. Arutelu peaks keskenduma riskide hindamisele, aga ilmselt ka 
riskijuhtimisele.  

12. Invasiivsed võõrliigid. Teema on üleval seoses uue delegeeritud akti eelnõuga, mis muudaks art. 5 
määruses 1143/2014. Üldiselt Copa-Cogeca toetab määrust, kuid näeme trendi, et liigid, kellel majanduslik 
väärtus põllumajanduse või metsandussektorile, sattuvad seadusandluse huviobjektiks.  2018. a ei 
kavatseta invasiivsete võõrliikide nimekirja täiendada. Liikmesriikidele antakse aega rakendada seadusi 
olemasolevate liikide kohta. Kontakteeruge vastavate asutustega oma riikides. Vt Agri-info. Eraldi küsimus 
on karusloomad. Rootsis oluline teema rahvuslik võõrliikide nimekiri, kuna see võib sisaldada ka kohalikke 
liike. Loomakasvatuse eetilised probleemid – tsirkus, loomaaed, jahindus ja karusloomakasvatus. 
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13. Info ESR ja LULUCF triloogide kohta. Ettevalmistus on tehniliselt lõppenud. Liikmesriigid alustavad 
heidete vähendamist 2020, kuid parlament soovib seda juba 2019. a. Oluline teema on metsad ja heidete 
kauplemissüsteemi (ETS) paindlikkus. Üldiselt positiivne tulemus. Järgmine hääletus toimub 5. märtsil.  

14. Sekretariaadi hiljutised tegevused. Septembri presiidiumi otsuse kohaselt otsustas GEOPA muuta 
koosolekute toimumisaega, edaspidi nende tegevused Copa-Cogeca eelarvest eraldi. Otsitakse uut töötajat 
loomakasvatussektori ja lillekasvatuse teemadel, ei ole palju kandidaate. Järgmisel kuul ka majandus-
analüütiku ametikohale. Vt Agri-info. Veebruari presiidiumisse tuleb volinik Andriukaitis, mh SAK. Järgmine 
POCC koosolek toimub 1. veebruaril.  


