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Teema: Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) 
Toimumisaeg ja koht: 12. mail 2021, e-koosolek 

Aruande koostas: Ene Kärner 

Koosolekut juhatas Pekka Pesonen 

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

3. Copa-Cogeca esialgne seisukoht süsinikupõllunduse kohta. Tehniline avaldati juhend 27. aprillil, töö-

grupid teevad peegelduspaberi. Aluseks edasiseks arutelusk huvigruppidega, märgitakse, millistes vald-

kondades saab seda kasutada. Copa-Cogeca soovitab kohalikku ja vastavalt vajadusele kujundatud süsiniku-

põllundust. Taani arvates peab olema turupõhine, et farmer saaks reaalselt kasu. LULUCF võib tuua 

muutuse, see võidakse uuesti läbi vaadata, et kliimamuutusele paremini vastaks, poliitiline huvi. Eesmärk 

siiski vähemalt 55% GAG vähendada. Juulis avaldatakse. Kliimamuutusega kohanemise osas võib lisada 

lause. Copa valmistab ette ka teist dokumenti selle kohta.  

 

4. Statistika määruste ümbervaatamine. Eesmärk saada võrreldav ja värske statistika, praegune süsteem 

1950ndatest. Uus süsteem arvestab uut tehnoloogiat ja suurandmeid. Arvestatakse ka rohelepet ja F2F, 

kuid ka majandust, mis toimib inimeste huvides. Copa arvamus põhineb avalikule konsultatsioonile antud 

vastustele 2020. Toetame andmete kogumist, sealjuures tuleb vältida adminkoormust, eriti vastajate 

poolelt, maksimaalselt peaks kasutama olemasolevaid andmeid. Ad hoc andmete kogumine valmistab 

muret, oleme delegeeritud aktide vastu. Taimekaitsevahendite kohta ei soovi andmeid anda igal aastal 

(praegu iga 5 aasta tagant). Probleemne ka väetiste hind.  

Prantsusmaal on probleem andmete omandusega, kus nt keskkonnakaitseorganisatsioonid on kätte saanud 

kaardid pestitsiidide kasutamise kohta ja „külastanud“ neid farme. 

5. Euroopa Horisont 2021-22 tööprogramm. Programmi Euroopa Horisont võttis Euroopa Parlament vastu 

aprilli täiskogul ja tekstid jõustuvad nüüd tagasiulatuvalt 1. jaanuaril. Kolme samba kaudu rakendatava 

programmi kogueelarve on 95,5 miljardit eurot. Komisjon korraldab sel teemal veebiseminari juunis. Itaalia 

muretseb farmerite kaasatuse ja otsese kasu üle, mida nad võiksid saada farmi tasandil.  

6. ÜPP reform. Eilses triloogis ei olnud edasiminekut. Keerukusi on cappingu, degressiivsuse ja ümberjaga-

mises – parlament tahab 6% makse ümberjagamist ja kohustuslikku cappingut ja degressiivsust. Nõukogu 

tahab ainult üht nendest kohustuslikku, kolm võimalust, alles läbirääkimiste faasis. Oodata on kauplemist. 

Toetuste ümberjagamien. Viljavahelduse lävend. GAEG 9 osas progressiivne lähenemine. Sotsiaalne tingi-

muslikkus on parlamendile ülioluline, kuid komisjon ja nõukogu on skeptilised. 

Copa paber pannakse kirjaliku protseduuri, kui ei jõuta kokkuleppele, siis ÜPP töögruppi. 

7. Talust toidulauale strateegia ja vastutustundliku ettevõtluse koodeks. Praegu ei ole ülevaadet koodeksi 

sisust. Läbirääkimiste viimane voor toimuks mais. Koodeks peaks valmima mai lõpuks, allkirjastamiseks 

juuni lõpuks. Liikmed väljendasid muret taimse toitumise propageerimise pärast, mida ei tohiks koodeksis 

mainida. 

9. Süsinikupiiri mehhanism. Euroopa Komisjon kavatseb juunis avaldada ettepaneku süsiniku piiride 

kohandamise mehhanismi kohta. Otsus, milliseid sektoreid sihtida, on väga poliitiline. Kava ulatus on 
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esialgu tõenäoliselt piiratud, hõlmates ainult heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvaid sektoreid. 

Arutelusse panustamiseks on sekretariaat koostanud kirja, milles võetakse arvesse presiidiumi novembris 

toimunud arutelu järeldusi.  

10. Rahvusvaheline kaubandus ja Brexit. Nn hoolsuse nõue (diligence): protsessid, mille kaudu ettevõtted 

tuvastavad, ennetavad, leevendavad ja annavad aru selle kohta, kuidas nad tegeliku ja võimaliku kahjuliku 

mõju (st inimõiguste ja keskkonna) vastu võitlevad. Eeldatavasti esitab komisjon õigusakti ettepaneku 

juunis. Copa - Cogeca sõnul peab viide mis tahes nõuetekohasele hoolsusele olema mõistlik, riskipõhine ja 

proportsionaalne. Me ei aseta ennast tugevalt poliitikavaldkondades, kus põllumajandusel on meie ELi 

seisukohast vähem otsest tähtsust. Seetõttu ei ole me aktiivselt tegelenud põlisrahvaste, kaevandamise, 

rahvusvaheliste tööstandardite ega inimõigustega. 

 ELi ja Ühendkuningriigi seemnekartuli kaubandus: pärast arvamuse vahetust komisjoniga presiidiumi ajal 

palus kartulikasvatuse töörühm komisjonilt õigusnõu praeguste raskuste võimaliku lahenduse kohta. 

11. Turuolukord. Üldiselt oli turuolukord stabiilne, kuid väga habras ja ebakindel. Vaatamata mõningate 

survet leevendavate kaubandusvaidlustega seotud tariifide peatamisele avaldab paljude müügikanalite 

sulgemine eri sektoritele tohutut survet (vt aruannet Agri-infost või Brüsseli esindusest). 

12. Info konverentsi „Euroopa tulevik“ kohta. Euroopa tuleviku konverents on kodanike juhitud arutelude 

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

Arutelu fokuseerimiseks ja tõhusate järelmeetmete võimaldamiseks tegi Euroopa Komisjon ettepaneku 

korraldada konverents kahel paralleelsel suunal: esimene keskendub poliitikale ja sellele, EL peaks püüdma 

saavutada, teine keskendub institutsioonilistele küsimustele. Komisjon käivitas konverentsi Strasbourgis 

ametlikult Euroopa päeval 9. mail 2021. Konverentsi järeldused esitatakse Prantsusmaa eesistumise ajal 

Euroopa Liidu Nõukogus 2022. aasta esimesel poolaastal. Koostatakse Copa - Cogeca avaldus. 

13. Info ÜRO toiduteemalise tippkohtumise kohta. 2021. aasta septembris korraldab ÜRO toidukavade 

tippkohtumise osana tegevuskümnendist, et saavutada säästva arengu eesmärgid aastaks 2030. Tippkohtu-

misel käivitatakse uued meetmed kõigi 17 säästva arengu eesmärgi saavutamiseks, millest igaüks sõltub 

mõnest tervislikumate, jätkusuutlikumate ja õiglasemate toidusüsteemide alal. Copa-Cogeca arutab kuidas 

tippkohtumisele reageerida. Ollakse kontaktis teadlaste, ELi valdkondlike organisatsioonide, oma liikmete, 

WFO ja Euroopa Komisjoniga, et näha, kuidas saaksime ühendada jõud Euroopa ja maailma põllumajandus-

tootjate ning põllumajandusühistute tugeva sõnumi edastamiseks. 

14. Muud küsimused. 20. mail tähistaks Euroopa Komisjon ühe aasta möödumist F2F strateegia 

avaldamisest. Copa-Cogeca annab välja enam kui 30 Euroopa organisatsiooni ühisdeklaratsiooni, milles 

nõutakse muu hulgas parematel andmetel ja teaduslikel tõenditel põhineva poliitika väljatöötamist, mis on 

kooskõlas parema õigusloome põhimõtetega. 

Kodanikualgatuse „Lõpeta puuriaeg” EP COM AGRI hääletuse osas, nõuavad Copa ja Cogeca toimivat ja 

järjepidevat lähenemist. 

 


