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1.‐2. Koosoleku päevakord ja eelmise koosoleku raport kinnitati. Päevakorrapunktide järjekorda
muudeti.
3. Slovakkia põllumajanduskoja avaldus Copa‐Cogeca liikmeks astumiseks kiideti heaks.
4. Copa‐Cogeca seisukoht tuleviku ÜPP kohta. Presiidiumile esitatakse uus mustand. Ei taotle
suurt dramaatilist muutust, sest praegune ettepanek on pikaajalise poliitilise protsessi tulemus.
Oleme teadlikud, et mõnede liikmesriikide jaoks on mõned küsimused väga rasked.
5. Copa‐Cogeca naiste komitee positsioon põllumeeste abikaasade tasustamisest ja sotsiaalsest
kaitsest. Mõnedes riikides ei kata sotsiaalkindlustus põllumajandusvaldkonda. Vaja on ka paremat
koolitust, taristut ja teenuseid, et tagada jätkusuutlik areng maapiirkondades.
6. Copa‐Cogeca koosolekute kalender 2019. a. 29. mail on presiidiumi koosolek erandkorras
kolmapäevasel päeval seoses riigipühaga. Vt Agri‐infost või Brüsseli esindusest.
7. Copa‐Cogeca eelarve 2019. aastaks. 5% liikmemaksudest maksmata.
8. Info komisjoni tegevustest ebaausate kaubandustavade teemal. Europarlamendile esitatud
muudatusettepanekud De Castro raportisse, ettevalmistus hääletusnimekirjaks. On tehtud ette‐
valmistusi määruse koostamiseks. 25. septembril toimub Copa‐Cogeca töögrupi koosolek. Kui
praegu ei jõuta EL tasandil määruses kokkuleppele, siis ei tehta seda kunagi. Copa‐Cogeca ei soovi
seadusandluse temaatika laiendamist; iga suurusega ettevõtted peavad olema kaetud.
9. Turuinfo. Ülevaade põuakahjudest. Teravilja saagikus on langenud, valitseb loomasööda
puudus, tulevik ‐ loomade arvu vähendamine, sissetuleku langus. Meetmed peaksid olema
kiiremini rakendatavad, ilma admin‐koormuseta. Rootsis oli grillimine keelatud kogu suve,
kannatas ka liha müük, mis olnuks oluline tänu suurenenud tapmisele. Arla lubas maksta suuremat
hinda, eriti mahetoodetele, Lantmännen toetab samuti põllumehi. Erand mahetootjatele, võivad
kasutada tavasööta. Toetus ka ühiskonna poolt. Taanis 200‐300 põllumeest pankrotistub tänu
põuale. EL Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) andis konkreetsed andmed, kuid Komisjoni meetmed
võtsid nii kaua aega, et olid juba kasutud. Lisaks kõigele muule on ka kütuse hinnad kõrged. Iirimaa
soovib vähese tähtsusega riigabi (de minimis) läve ajutist tõstmist. Põllumajandus vajab ÜPP
eelarvevälist raha.
10. EL kaubandussuhted Austraalia, Uus‐Meremaa ja Aasia riikidega. DG AGRI esindaja Antonia
Gamez Moreno rääkis, et on ka hulk muid tegevusi peale läbirääkimiste. Kehtivate lepingute
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rakendamise edendamine. Maksustamine, fütosanitaaria küsimuste jälgimine. EL on aasta‐aastalt
rohkem oma huvide eest seisnud. Edulugu on näiteks see, et geograafiliste tähiste küsimus on läbi‐
rääkimiste laual. Jaapani ja Singapuri läbirääkimised on positiivsed, Jaapani vabakaubandus‐
lepingu sõlmimine on lõpetatud, loodame ratifitseerida. Singapuri ja Vietnami leping töös,
loodame järgmise aasta lõpuks. Töötame Hiinaga GI‐de osas. Indoneesiaga on protsess olnud väga
aeglane. Filipiinid ja Tai on tagaplaanil poliitilise olukorra tõttu. Uus‐Meremaa ja Austraaliaga
oleme kaitsepositsioonis. Oodatakse tagasisidet nende kohta. USAga praegu põllumajandusest ei
räägi. Hormoonivaba veiseliha üle räägitakse, et vastuolusid vähendada.
Euroopa põllumehed siiski ei näe EL väga hea ekspordi tulemusi oma rahakotis. Järgmise nädalal
kohtub Copa‐Cogeca esindus Hogani kabinetiga, et teha teatavaks oma viimane positsioon.
11. Sigade Aafrika katk Hiinas. Sekretariaadi sõnul võib uskuda, et Aasias on olukord
kontrollimatu, va Jaapanis; ilmselt saavad paljud maad sellest puudutatud. SAK võib muuta
ekspordi olukorda. Jälgime olukorda ka sanitaarküsimuste vaatepunktist. Hiinas palju nn tagaaia‐
farme. Hiinlased järjest karmimad oma meetmetes; maksavad oma farmeritele meetmete
rakendamise eest ning ostavad sigu kokku. Valitseb potentsiaalne oht taudi levikuks. Hiinasse tuli
haigus Venemaalt, elusloomade transpordi kaudu. Euroopas on küsimus, millal taud kohale jõuab,
mitte, kas jõuab. Sekretariaat kohtub järgmisel nädalal komisjoni vastavate ametnikega, et saada
teada nende kavatsusi. Järjest rohkem muutub SAK horisontaalseks küsimuseks, mitte ainult
seakasvatuse küsimuseks.
12. Info põllumajandusvolinik Hogani visiidist Austraaliasse järgmise aasta alguses. Austraalia on
huvitavam kui Uus‐Meremaa, sest neil on midagi ka Euroopale pakkuda. Komisjoni reaktsioon on
samalaadne Copa‐Cogecale.
13. Brexit. Juulis avaldati Valge Raamat edasiste suhete kohta, kus märgiti, et kaubavahetus peab
olema takistusteta. Suurbritannia peaminister Theresa May rõhutas spetsiaalselt
põllumajandussaaduste kaubandust. See, et inimeste vaba liikumine lõpeb, on ilmselt
vastuvõetamatu EL‐le. SPS tahavad kontrollida piiril, kuid ebaselge, kuidas seda tegema hakatakse.
14. Väetiste anti‐dumping. DG TAXUD avas uurimise olukorra kohta. Esialgsed tulemused
selgunud; pandi ette vähendada anti‐dumpingut 1/3 võrra, praegu institutsioonidevaheline
konsultatsioon. Copa‐Cogeca soovib anti‐dumpingu täielikku eemaldamist, praegune ettepanek ei
aita meid. Otsime võimalust väetiseturu restruktureerimiseks. Euroopas on praegu 10 suurt
tootjat; ootame, et nad alandaksid hindu, kui Venemaa väetise hind oleks õiglane. Ainus takistus,
miks Komisjon keeldub, on tundlikkus Venemaa‐suhete osas. 11. septembril on avalik kuulamine.
DMPSA on toode, mida kasutatakse koos uureaga, et lämmastik ei lekiks loodusesse. Oleks oluline
selle tunnustamine liikmesriikides. Paraku on uurea odavam.
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15. Info Erasmus+ ja sektori oskuste vajaduste kohta. Esmakordselt on lisatud
põllumajandussektor. Sekretariaadile tuleb oma huvist teada anda. Lisainfo Agri‐infost ja Brüsseli
esindusest.
16. Muud küsimused. Komisjon soovib liita puu‐ ja köögivilja ning lillekasvatuse töögrupid. Copa‐
Cogecale on see vastuvõetamatu.
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