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Teema: Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek
Toimumisaeg ja koht: 29. mail 2019, Copa-Cogeca, Rue de Treves 61, Brüssel
Aruande koostas: Ene Kärner
Koosolekut juhatas Copa-Cogeca peasekretär Pekka Pesonen
1.-2. Koosoleku päevakord ja eelmise koosoleku raport kinnitati.
3. Ettevalmistus 13. – 14. juuni 2019 presiidiumide koosolekuks:
3.1. ÜPP tulevik: Kolm stsenaariumit, tõenäolisim teine. ÜK suhtes pole mingit selgust, valimistulemused
näitavad Euroopa-sõbralikkust. Küsimus, kuidas eelarve seoses suurema hulga rohelistega. Kaotame
ComAgri liikmeid, raportööre. Paistab, et EPP ei jää nurka, kuna on ikkagi suurim partei. Kui populistid on
edukad, siis võivad saada suuruselt neljandaks, rohelistest ettepoole. Tõenäoline on, et EPP ja sotsid teevad
koostööd; küsimus on sakslastes, kes kaotasid palju sotside kohti. Elu-rikkuse ja kliimamuutuse raporteid
kasutatakse ÜPP vastu. Ettenägematu oli sotside suur tõus 14 liikmesriigis. On ideid, et ComAgri liikmeskonda peaks vähendama; me ei nõustu sellega. Kreekas üldvalimised; põllumajanduse jaoks oleks parempoolse valitsusse tagasitulek positiivne. Ebaausate kaubandustavadega tegelenud MEPid suuresti ei saanud
uude parlamenti sisse. 19. juunil koostatakse parlamendigrupid, 2. juulil valitakse juhatus, 16. juulil Komisjoni president, 17. juulil Komiteed, 19. juulil esimesed komiteede istungid (mitte-poliitiline). Oktoobri keskel
sari sündmusi koos teiste organisatsioonidega; juulis loomakasvatuspromo grilliüritus. Peaks tegema ürituse uute parlamendiliikmetega ainult kliimamuutuse teemal.
3.2. Rahvusvaheline kaubandus. USA-ga pole liikumist. Hormoonivaba liha teema ülestulekul toetame
seda. Austraalia ja Uus-Meremaa läbirääkimised liiguvad, uued valitsused võtavad aktiivsema suuna
kaubanduse osas. Pekka sõidab Uus-Meremaale juunis, ta on kutsutud ka Marokosse. Mercosuris oli voor
mais, komisjon oli optimistlik, kuid ei muud enne valimisi. Argentiinlased on frustreeritud ; Uruguai keeldub
EL piima sisse laskmisest, samuti probleem riisiga. Brasiilia on probleem. Uues parlamendis saab võib-olla
paati kõigutada roheliste abiga, rõhudes vihmametsadele ja Pariisi kliimalepingule, kuid hind võib olla
kõrge, levida teistesse kaubanduslepingutesse ja ÜPP-sse. Kiri koostamisel koos teiste organisatsioonidega
TRQ haldamise kohta.
3.3. Turuolukord. Sealiha olukord on suurim probleem, kuigi SAK ei ole uutes kohtades ilmnenud. Kui
olukord Hiinas muutub, siis võib meil tulla turukatkestus. Itaalias olnud väga kõikuv temperatuur, isegi ühe
päeva jooksul, tugev vihm.
3.4.. Vähese kasutusega pestitsiidid (nn minor use). Koordinatsiooniüksuse moodustamisest. «Minor» ei
tähenda «vähemtähtis», mida tuleks kommunikeerida, põllumehele ikka oluline. Vaja lobistada valitsustega, nende algatus, mitte tootjad. USA-s sarnane teema üleval, saame neilt õppida. Tutvustati ka Hoganile.
3.5.Taimekaitsevahendite tunnustamine tulevikus. Ei saa ainult glüfosaadist rääkida, vaid laiemalt, sh
kuidas kasutada taimekaitsevahendeid vastutustundlikult ja nende kättesaadavuse vajadusest. USA-s suur
kohtujuhtumine laine glüfosaadi vastu. Teadusandmed räägivad kohtu esimese otsuse vastu. Vaja lihtsustatud sõnumit tarbijatele ja avalikkusele. Üritused-seminarid-intervjuud, koos mõttekaaslastega, kuid ei saa
end liigselt siduda nt tööstusega. Mahesektoril on ka vahendeid vaja. Näited, mida põllumehed teevad
elurikkuse jaoks.
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3.6. Info programmi Horizon Europe kohta. Komisjonil ambitsioonikas programm järgmiseks perioodiks,
MFF osa. Uued osad, mis tegelevad globaalprobleemidega (kliimamuutus). 10 milj R&D põllumajandusele,
biomajandus. Meil on probleem 5% eelarve lõikamisega ÜPP-st, kuid siiski toe-tame Horisondi lisarahastust.
Koostatakse üleüldine strateegiline plaan Horisondi jaoks.
3.7. Elurikkuse strateegia arengutest. Raport elurikkuse strateegia kohta. Läbivaatamine algab varsti.
Eesmärk 3 on oluline, kestlik põllumajandus ja metsandus. Komisjonil ilmselt uus ambitsioonikas lähenemine elurikkuse kohta, ilmselt ei ole eksklusiivselt seotud põllumajandusega, kuid kuna on peamine selle
ellu viija. Küsimus on, mil määral need eesmärgid ühtivad meie omadega ja on teostatavad, mil määral
teised sektorid kaasatud. Ilmselt ka transpordisektor ja linnad. Strateegia ei ole seaduslikult siduv, kuid ENVI
soovib rahvuslikku pühendumist, mistõttu tugev surve. Ettepanekus palju vigu, sh liigne ambitsioonikus,
erinev tase liikmesriikides, segane ka, kuidas liikmesriikide ponnistused klapivad EL eesmärkidega. Uus
ettepanek koostamisel farmilindude kadumise vältimiseks, mida liikmesriigid saaksid oma strateegilistes
plaanides kasutada. Vajame häid näiteid, mida põllumehed juba teevad, sh taimekaitsevahendite osas.
Peame rääkima ka tehnoloogiast, nt droonide kasutamine pritsimiseks. Areneda ei saa asjades, mis on
keelatud.
3.8. Copa-Cogeca seisukoht kliimamuutuse osas. Mitmed Copa-Cogeca töögrupid tegelevad. 17. juunil
töögrupis, vb juulis POCC-s. Komisjonil ei ole plaanis seada konkreetseid piirmäärasid sektoritele
kliimamuutuse ohjamiseks.
3.9. Info EL-P-Ameerika põllumajanduskongressi kohta. Väga esialgne ajakava on olemas, kuid USA-st ei
ole veel spiikereid kinnitatud. Kanada föderaalminister tuleb ka. Palun registreeruge nii ruttu, kui võimalik,
juuni teiseks pooleks. Hotellid muutuvad järjest kallimaks.
4. Sekretariaadi hiljutistest tegemistest. Vt Agri-info. Copa-Cogeca eelarve; eeldame, et järgmisel aastal on
ÜK väljas, selle aasta 2 viimase kuu eest ei esita arvet, kui okt-s kukuvad välja. Reserv ei tohi jääda alla 6
miljoni. Rumeenia on jälle lubanud liikmeks astuda. 5 võimalust Finkom poolt. Inglise keele maksumuse
ümberjaotamine. 4. juuliks antakse teada ; liikmemaks tõuseb, kuid olukord parem, kui kartsime.
5. AOB. Turu läbipaistvus oli kolmas sammas Hogani kolmest prioriteedist lisaks ühistute promole ja UTPdele. Ette valmistamisel on viimane samm kõrgetasemelise töögrupi tegevuse tulemuste rakendamiseks.
Rakendusakt, mis avaldati 22. mail, 4 nädalat oli konsultatsiooniks. Käsitleb peamiselt osasid sektoreid.
Copa-Cogeca annab tagasisidet ja räägib töögruppides esile toodud muredest.
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