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Teema: Copa-Cogeca presiidiumide koosolekud 

Toimumisaeg ja koht: 17.-18. juunil 2021, e-koosolek 

Aruande koostas: Ene Kärner 

Koosolekut juhatasid Christiane Lambert (Copa president) ja Ramon Armengol (Cogeca president)  

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

3. Loomatervishoid transpordil. Parlamendis seati üles erikomitee, kes küsimust käsitleb. Kohalikud ja 

mobiilsed tapamajad – peame olema majanduslikud, kõrgem kulu ei ole automaatselt vastus loomatervise 

tagamisele, tuleb leida tasakaal. See võib siiski olla lahendus kaugemates eraldatud piirkondades. 

Dokument kinnitati, vt lisaks Agri-infost või EPKK Brüsseli esindusest. 

4. Süsinikupõllundus. Copa-Cogeca suhtub positiivselt komisjoni süsinikupõllunduse algatusse. Dokument 

kinnitat, vt lisaks Agri-infost või EPKK Brüsseli esindusest. 

5. ELi  mahepõllumajanduse tegevuskava. Pärast asjakohaste töörühmadega konsulteerimist kinnitas 

Copa-Cogeca mahe-töögrupp seisukohadokumendi, mis kajastab Copa - Cogeca arvamust 25% eesmärgi 

saavutamise kohta. Dokumendi struktuur peegeldab komisjoni ühte dokumenti. Töödeldud loomne valk on 

meie image küsimus, paljud huvipooled on selle uuesti kasutuselevõtu vastu.  Dokument kinnitat, vt lisaks 

Agri-infost või EPKK Brüsseli esindusest. 

6. Ettevõtete vastutustundliku äri- ja turundustava koodeks. Eile oli viimane koosolek komisjonis. 

Komisjon soovib aru saada, kes soovib alla kirjutada 19. juuniks. 5. juulil toimub avalikustamine; esitletakse 

ÜRO toidualasel tippkontumisel septembris jt üritustel enne seda juba juulis.  

Koodis 2 elementi: esimene võimestatakse organisatsioonide poolt, teatud tegevused, mida ettevõtted 

saavad teha; teine komponent on rohkem toiduäri operaatorite jaoks, kes teevad spetsiaalseid tegevusi 

mõõdetavate tulemustega. EL tasandi organisatsioonid, toiduvaldkonna operaatorid kirjutavad alla. Ei ole 

seaduslikult siduv, vabatahtlik kood. 3 kestlikkuse tasandit: tarbimine (kestlik dieet), firmade sisemised 

protsessid, tarneahel (nt tooraine hanked). 

Copa-Cogeca on olnud kaasatud, hinnatakse, kas saab alla kirjutada. Hinnang osade kaupa: 

1. Tervislik tasakaalustatud kestlik dieet. Oleme rahul sõnastusega. 

2. Toidukadude ja raiskamise vähendamine. Üldiselt samas liinis CC positsiooniga, kuigi hierarhia ei ole see, 

mida toetame. Seda punkti ei saa toetada, kuid üldiselt ok. 

3. Kliimaneutraalne tarneahel 2050-ks. Oleme rahul, saime lisada viite biomassi kasutamisele.  

4. Ringmajandus ja ressursitõhus tarneahel, positiivne tulemus. Ei ole päris rahul biogenic ja non-biogenic 

eraldamise mitte arvestamisega. 

5. Kestlik kaasav majandustegevus - positiivne. 

6.Kestlik väärtusloome ELi toidutarneahelas. Promosime eetilist käitumist b2b, kuid seda ei lisatud. Üldiselt 

positiivne tulemus. Vetravimite vastutustundlik kasutamine on positiivne sõnastus, „vähendamine“ jäi välja. 

7. Kestlikud hanked. Hea, et promotakse nii EL siseselt kui väliselt. 

Praegu CC soovitab mitte alla kirjutada, sest ajakava on liiga lühike (19. juuni). Alla kirjutada saab igal 

hetkel.  Kättesaadav ainult inglise keeles ja on ka puudujääke sisus, vaja hinnata põhjalikumalt. CC tõlgib 

oma keeltesse, mis võtab vähemalt nädala, siis kirjalik protseduur. Juuli juhatuses otsustatakse, kas saab 

alla kirjutada või on vaja veelkord presiidiumis (septembris) läbi rääkida.  
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7. Rahvusvaheline kaubandus. EL-USA suhted on päevakorral; loodame, et saame rääkida mitte ainult 

Airbusi juhtumiste, vaid ka muudest küsimusetest. 

ÜK-EL-Austraalia. Briti poolelt on olnud vastuseis nende oma ettepanekutest kinni pidamisega, eriti Põhja-

Iiri osas. Austraalia (mitte ÜK) teatas läbirääkimistest. FTA koos kogu ÜK ja Austraalia toodete liberaali-

seerimisega kahepoolselt. Üleminekuaeg, nt veiselihale 10 aastat, oluliselt suuremad kogused, kui WTO 

raames, TRQ lõpp.  

 

8. Kohtumine USA põllumajandussekretäri Tom Wilsackiga. 

USA-s 3 peamist teemat: 0 netoheiteid aastaks 2030, see on president Bideni isiklik pühendumus; põllu-

meeste sissetuleku suurendamine vaatamata ettevõtte suurusele, mulla ja vee kvaliteedi parandamine. 

Töötame koos teadusega, aprillis avalikustati põllumajanduse innovatsioonialgatus. On hulk strateegiaid, et 

igale väljakutsele vastata. Konserveerida 30% maast, vabatahtlik, usume, et sellele on tõsine huvi, farmerid 

soovivad anda oma panuse. Praegune konserveerimisprogramm, 45 sammu kliimanutika põllumajanduse 

suunas. Climate hubs, 7 uuringukeskust, sub-regionaalsed tegevused, mis pakuvad info loomist 

kliimaefektide kohta üle USA, soovitused tootjatele. Jätkame investeeringuid. Taimetervise parendamine. 

Farmeritele disainitud programmid süsiniku neeldumise parendamiseks, spetsiaalselt farmeritele loodud 

(praegune süsinikuturg ei arvesta farmereid). USDA abil finantseeritakse, et farmerid saaksid seda endale 

lubada. Otsitakse uusi vahendeid väärtuse suurendamiseks. Jätkame otsimist, kuidas põllumajanduse jäät-

meid töödelda, bio-põhine töötlemine, materjalideks, kemikaalideks jne. Metaan, loomne valk. Otsime viise 

toetada kohalikke ja regionaalseid toidusüsteeme, et ei peaks kaugele transportima ja vähendada GAG. 

Hubid kasutavad koole, ülikoole, kohalikke programme. Liigume taastuvenergia poole, farmides energia 

tootmisele. Nõustume, et on erinevad viisid toitu toota; ei ole üks viis oma visiooni ellu viia. Meil on ka glo-

baalne ülesanne ja liitume siin oma EL kolleegidega, teame, et elanikkond kasvab ja kliima läheb keerulise-

maks, jagame parimaid praktikaid, tagame, et toodame kestlikult, aitame teisi, kel on raskem muutusi ellu 

viia. On raskeid küsimusi, nt biotehnoloogia. On suur tasakaalutus EL ja USA kaubandusbilansis, sellega 

peab tegelema. Loodame, et kaubandussuhted on pikaajalised. Peab liikuma innovatsiooni poole kauban-

dussuhetes.  Oleme süsinikuturu väljatöötamise järgus, ei ole selge, kus suunas liigub. Enne jooksma hak-

kamist kõnnime (walk before we run), vaatame, mis on farmerile kõige kasulikum. Reaalsus on, et kui me ei 

maksa farmerile toetust ja mingit abi ega julgusta neid, ei jõua sihile, ei saa täita turunõudlust, hind on liiga 

kallis. Peame ütlema, et kliima on väljakutse, kuid see on ka võimalus arendada uusi tooteid, teenuseid, 

taastuvenergia jne, siin on toetus teid aitamaks. Kombinatsioon erinevatest sammudest on vajalik. Usun, et 

see loob lisandväärtuse mõnedele tarbijatele, kes soovivad maksta kallimat hinda, teades, et toode ei aita 

kaasa GAG suurenemisele. Eesmärk on 0 emissioon kõikides farmides; võib-olla mõni miinuses, teine kerges 

plussis, kuid kokkuvõttes 0.  Loodan, et ühel ajahetkel saavad WTO kohtunikud ametisse määratud, et oleks 

tähtajaline otsustusprotsess. EL poliitikat ei kommenteeri, raske on öelda midagi väetise tollimaksu kohta. 

Kui vaatame kliimatemaatikat, siis peame rääkima tõsiselt, mis on mõistlik, et ei looks tingimusi, kus pingu-

tusi kasutatakse millegi muu huvides ära või informeeritakse sellest valesti. Olen mures nt teie suhtumise 

pärast loomse valgu tootmisse, kui maailmas on järjest suurem vajadus loomse valgu järele. Noortootjate 

osas on USAs rida programme, nt näidatakse, et põllumajandusse sisenemine on lihtne, saab kergesti laenu, 

võimalik on kasvada, on põllumajandusnõustamise süsteem, mis aitab liituda, saab toetusi. Otsime võima-

lusi, kuidas noored saaksid liitude toiduabiprogrammidesse, et kõik saaksid liituda, sh värvilised. 
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Pandeemia õpetas, et lisaks tõhususele, peab olema ka väga tõhus tehnoloogial põhinev vastupidav 

süsteem – nt häkiti toidusüsteemi ja see põhjustas suure katkestuse. 

Info ÜK-Austraalia kaubanduslepingust. Austraaliaga oli läbirääkimistel 3 sektorit: veise-, lambaliha, 

suhkur; alati anti mõista, et neil on ÜK valitsuse poolt pikaajaline kaitse. Nüüd esitati ÜK-le karm tähtaeg ja 

selgus, et kaitsemeetmed ei ole enam. Veiseliha osas oli seni väga väike import, nüüd 35 tuh t kuni 210 tuh 

t 10 aastaks ja 270 tuh t 15 aastaks ja lõpuks täielik liberaliseerimine. Piimas 5 aastat, 33 erinevat kvooti. 

Küsime, kas see on parem, mis meil kodus on (standardid)? Totaalselt vaba turg, kusjuures ÜK standardid 

on kõrgemad. Oleme väga mures 4 ÜK rahva põllumajanduse olukorra pärast. 

9. Kohtumine Portugali põllumajandusministri Maria do Céu Antunesiga. 

Meie eesmärk oli lõpetada ÜPP reform. PT on väike maa väga tugeva põllumajanduse traditsiooniga. 

Tahtsime näidata, mida teeme, et säilitada oma identiteet. Oleme veendunud, et üles jäänud teemad 

leiavad kergesti lahenduse, sest kõik tahame lõpetada reformi.  

 

10. ÜPP reform. Sotsiaalne tingimuslikkus. Copa-Cogeca on põhimõtteliselt ok komisjoni ettepanekuga, 

kuid küsimus on, kas parlament, eriti sotsialistid, toetavad seda. Sotsialiste peab hoidma lähedal ja andma 

neile midagi positiivset. „Talust taldrikule“ (F2F) ja ÜPP reform ei ole sama raskusastmega; F2F eesmärgid 

on vabatahtlik eesmärk, sel ei ole seaduse jõudu. Vrd USA, kus 30% kõrvalejäetud maast tuleb riigimaa 

arvelt, mitte eraomandi arvelt. 

11. Konverents „Euroopa tulevik“. Euroopa tuleviku konverents on kodanike juhitud arutelude ja arutelude 

sari, mis võimaldab inimestel üle Euroopa jagada oma ideid ja aidata kujundada ELi tulevikku. Kui vaatame 

Future of Europe protsessi, siis mida EL tähendab minu jaoks? Kuidas EL aitab mind ja minu perekonda 

edendada põllumajandust? ÜPP on EL keskne poliitika, põllumehed on selle keskmes. Copa ja Cogeca on 

selles arutelus osalemiseks koostanud seisukoha, vt lisa Agri-infost või EPKK Brüsseli esindusest. 

12. EL kliimamuutusega kohanemise strateegia. Copa-Cogeca aruteludokument rõhutab vajadust saada 

juurdepääs juba olemasolevatele ja ohututele tehnoloogiatele, et tugevdada kogu põllumajandus- ja 

metsandussektori vastupanuvõimet ning tunnustada nende rolli kohanemisel, mida toetavad võimaldavad 

poliitikad ja rahalised stiimulid. Ehkki strateegias on õigustatult käsitletud paljusid valdkondi, nagu süsiniku 

sidumise täiustatud meetodid ja tõhusad täppisviljelustehnoloogiad, tuleb praegust ELi tasandil peetavat 

arutelu integreeritud kahjuritõrje ja uute genoomitehnikate rolli üle paremini kajastada kliima alustaladena 

muuta kohanemist. vt lisa Agri-infost või EPKK Brüsseli esindusest. 

 

 


