MEMO
Teema: Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly)
Toimumisaeg ja koht: 5. septembril 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. POCC-CCC koosolekute kalender. Sekretariaat vabandab, et juunikuu presiidiumide koosolekud
toimuvad enne jaanipäeva, kuna president Rukwied on hiljem hõivatud. Samuti ei ole võimalik muuta aprilli
presiidiumide toimumisaega, mis on kohe peale Lihavõtteid.
4. Copa-Cogeca eelarve kuni 2025. Eelarve kinnitatakse siiski ainult järgmiseks aastaks. Palutud on vaadata
ka võimalikku kokkuhoidu. Suurim kulu on töögrupid ja keelterežiim. Igaks juhuks on arvestatud, et ÜK
läheb välja ning ei maksa liikmemaksu. Üks Tsehhi organisatsioon soovib liikmelisusest loobuda, Pekka
sõidab Prahasse. Muus osas on olukord stabiilne.
5. Copa põhikirja muutmine seoses praeguse presidendi ametiaja pikendamisega. Juhatus eelistas
ettepanekus esitatud võimalustest nr 3, so presidendi mandaat on uuendatav ühe korra nagu juhatuse
oma, seega 2+2 aastat. Järgmise aasta septembris valitakse uus president ja juhtus.
6. Copa-Cogeca töögruppide juhid ja asejuhid. Nimekiri on kättesaadav Agri-infos. Sekretariaat teavitas, et
hr Plewa astub tagasi DG AGRI juhi kohalt. Komisjoni töögruppide puhul survestatakse ainult Brüsseli
ekspertide osalemist, samuti ainult inglise keeles korraldamist; Copa-Cogeca on mõlema ettepaneku vastu.
7. Copa-Cogeca seisukoht kliimamuutuse kohta. Seisukoha eelnõu on valminud, oodatakse kommentaare.
14. novembril korraldatakse koos EL noortalunike organisatsiooni CEJA-ga üritus. Spetsiaalne veebileht
tuleb samuti. Seisukohas peaks viitama ka eile ilmunud Euroopa Keskkonnameti raportile kliimamuutuse
mõjust põllumajandustootmisele EL-s.
8. Kaubandusläbirääkimised. Mercosur: Komisjoni hinnangul toob leping võimaluse importida odavat,
ohutut kõrge kvaliteediga toorainet toidukaupade valmistamiseks. Ei lähe kokku tegelikkusega, kuna EL
toidutootmine ja tooraine on kõrgemal tasemel, kui muudes riikides, see väide solvab EL põllumehi. Suure
tõenäolisusega tuleb ikkagi turukatkestus, ebatasakaal toodete vahel, mille vastu EL on pakkumishuvi ning
mille vastu mitte. Pole garantiid, et geograafilisi tähiseid hakatakse kunagi arvestama. Ei ole turvameetmeid
turukatkestustele, nüüd ka kliimamuutuse küsimused. Macroni avaldusele suur toetus Euroopas. Mis edasi?
Copa-Cogeca juhatus kohtus juulis, 3 järeldust: 1. meil on probleem lepingu kui sellisega, kas peaksime
täielikult keelduma? Mis oleks selle tulemus MFF-le ja EL majandusele üldse? Sellegipoolest peame olema
kriitilised. 2. Ei saa minna samasse paati keskkonnakaitsjatega, kuigi osa eesmärke samad, see maksaks
meile tulevikus kätte. 3. Peame olema ettevaatlikud, et ei loo liigseid seoseid erinevate teemade vahel, nt
nõustume Mercosuri lepinguga eelarve säilitamiseks, mispuhul keerataks see keskkonnakaitse väravasse.
Sakslased ei leia head tõendusmaterjali Mercosuri maade kehva tootmiskvaliteedi kohta. Soovivad teha
kommunikatsioonikampaania ebavõrdsete tingimuste osas, 10 näidet vajalik. Taani arvates peaks olema CC
tasakaalukas, mitte karmilt öelda ei või jah millelegi, tõenditele põhinedes oleme palju aktsepteeritavamad.
Prantsusmaal on Mercosurist olulisem CETA ratifitseerimine. Küsimus ei ole selles, et importtooted on
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tervisele ohutud, vaid õiglastes ja võrdsetes konkurentsireeglites, keelatud ainete kasutamises jne. Austrias
on valimiste valguses kõik parteid pigem Mercosuri lepingu vastu, ka kliimamuutuse mõttes.
9. Brexit. EL on teinud ettevalmistused leppeta Brexitiks, need tuleb veel kinnitada Parlamendis ja Nõukogus, kuid see on ilmselt formaalsus. Üsna kindlalt tulevad üldvalimised, küsimus on, kas enne või pärast 31.
oktoobrit. Ühtki uudist ei tohiks praegu võtta sõna-sõnalt. Briti peaminister loodab ilmselt, et EL uus juhatus on uue suhtumisega. USA on vaevalt nõus kaubanduslepingut sõlmima ilma põllumajanduse osata, mis
seab ÜK jälle uude olukorda, kui tuleb avada turg USA toodetele.
10. Turuolukord ja ilmastikuolud. Koostatud tabel ülevaatega. Komisjon on võtnud vastu meetmed ÜPP
raames, otsetoetuste varem kättesaamine ja rohestamismeetmete erandid. Sigade Aafrika katk on jõudnud
Slovakkiasse.
11. Kampaania loomakasvatuse promomiseks. Copas eraldi töögrupp, kampaaniale eraldi eelarve. Raske
leida kõigile liikmetele sobivat ühist aluspõhimõtet, mis ei oleks liiga agressiivne ega liiga leebe. Kampaania
avatakse Europarlamendis 25.septembril, saadikud osalevad. Ühtlasi tehakse ka marketingi-kampaania
veebisaidile, sh plakatid Brüsseli metroos, teaser ja makstud kampaania sotsiaalmeedias (vrd keskkonnaorganisatsioonide kampaaniad). Me ei räägi, mida peaks sööma või tarbima, kuid on hea vaadata asjade
kõiki tahke. Kampaanial tuleb edasisi etappe. 4.oktoober on „maailma loomapäev“, kutsume
kommunikatsioonieksperte osalema uuel seminaril. Arutame, kuidas kasutada ühist sõnumit.
12. ÜPP tuleviku poliitiline arutelu. Lootsime, et kuuleme täpsemalt ÜPP edasisest protsessist Soome
ministrilt, kuid ei saanud konkreetsemat vastust. EPP ei ole veel nimetanud oma raportööri ÜPP
strateegiliste plaanide raportile. ComAgri otsus paistab olevat praegusele raportile põhinedes lisada mõned
uued muudatused, seega plenaaril hääletamise võimalus järgmise aasta algul.
13. Juhised ÜPP strateegiliste plaanide koostamiseks. Copa vaatas Euroopa seisukohalt, mitte liikmesriigi
tasandilt, tegi swot-analüüsi, analüüsis rakendamise meetodeid. Esitatakse kinnitamiseks presiidiumile.
14. Põhja-Ameerika-EL põllumajanduskonverents. Kogu info on kättesaadav Agri-infos. Umbes 175
osalejat.
15. Copa-Cogeca seisukoht taimekaitsevahendite kättesaadavusest. Eesmärk teha ülevaade
olemasolevatest paberitest, mitte midagi kopeerida, kinnitada novembri presiidiumis.
16. Taksonoomia. Möödunud aastal seadis komisjn üles ekspertgrupi, raport avaldati juuni sel aastal,
septembriks oodatakse tagasisidet. Taksonoomia on teinud poliitilise avalduse loomakasvatuse vähendamise osas. Peame tooma selle arutelu tagasi reaalsusse. Coreperis 29. detsembril, võib-olla Soome
eesistumine surub seda triloogidesse.
17. EL turustusstandardite ülevaatamine. Komisjon avas avaliku konsultatsiooni 14. oktoobrini.
18. Väetiste antidumping. UAN impordi osas hääletus toimub 11.septembril. Senised kohtumised on olnud
positiivsed Copa-Cogeca positsiooni suhtes. Saadetakse kiri, kus kutsutakse liikmesriike vastu hääletama.
Vajame 15 liikmesriiki, kes hääletaks vastu; praegu on 9.
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19. Copa-Cogeca poliitikanõuniku Katerina Vrublova doktoritöö esitlus: põllumajanduse pakutavad
ökosüsteemi-teenused. Kahjuks ja üllatuseks selgus, põllumajandusmaa ei paku eriti nn ökosüsteemi
teenuseid, pigem vähendab neid. Doktoritöö analüüsib selle põhjuseid ja pakub võimalikke lahendusi
Tšehhi Vabariigi andmete ja kogemuste põhjal..
20. Hiljutised tegevused vt Agri-infost.
Järgmine koosolek ei toimu 10. oktoobril, kuna Copa-Cogeca peasekretär Pekka Pesonen osaleb Soomes
sõjaväe kordusõppustel. kuupäev täpsustatakse. Novembri koosolek toimub 12ndal, mitte 14ndal nagu
varem planeeritud.
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