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Teema: Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek 
Toimumisaeg ja koht: 4. veebruaril 2021, e-koosolek 

Aruande koostas: Ene Kärner 

Koosolekut juhatas Pekka Pesonen 

1.-2. Koosoleku päevakord ja eelmise koosoleku raport kinnitati. Päevakord esitatakse uuel viisil – iga 

punkt koos lühikese sisu kirjeldusega - et ei oleks vajalik pikki dokumente alla laadida või printida. 

Tagasisidet selle meetodi kohta saab anda koosoleku ajal Jotformi kaudu. Pekkal uus assistent Natalia 

Alexei Itaaliast. 

3. Copa-Cogeca vastused komisjoni avalikule konsultatsioonile ühistute juhtimisest. Tavaliselt ei soovi 

tuua uusi elemente ÜPP-sse, kuid see puudutab paljusid poliitikavaldkondi. Copa-Cogeca vastus on koos-

tatud liikmete vastuste põhjal. CCC pani ette paar muudatust: küsimus 2 seadusraamistiku kohta vastupida-

vuse ja inimõiguste teemal; nõuame praeguse seadusandluse jätkumist; muuta vastust nii, et me ei ole 

seaduse vastu, kui ei kasva adminkoormus ja maksumus ning tagatud on ühesugused õigused. Küsimus 11 

on vaja rohkem läbipaistvust aktsionäride andmetele juurdepääsus, et neid kaitsta, samuti demokraatlikku 

haldust. 

Saksamaa soovib natuke üldisemat seisukohta kestliku rahastamise jm kokku. Holland paneb ette, et 

Rabobank osaleks järgmisel presiidiumil, nt BASEL-4 teemal. 

See algatus võiks olla aluseks ka õiglasema tegevusvälja loomisel, nt importtoodete samade nõuete osas 

kaubanduspoliitika raames. 

Iirimaa: see algatus hetkel ei puuduta otseselt farmereid, kuid näeme seda peagi, kui finantsasutused 

hakkavad farmeritele nõudeid kehtestama. See on muret tekitav. 

Austria: kolme põhiküsimust: mida ootame tulevikus sektori finantseerimisel, millised tingimused? 

Kaubandus – kuidas suhestub importtoodetega? Võib-olla läheb õiges suunas, aga võib-olla VKE-d 

kõrvaldatakse äritegevusest, võib raske jääda konkurentsivõimeliseks. Vaja on põhimõttelist otsust.  

4. Ettevalmistus Copa-Cogeca presiidiumide koosolekuteks. Presiidium toimub tavapärase plaani alusel, 

kuigi onlines. Michel Barnier on lubanud osaleda, kaalutakse eurosaadikute kutsumist, kest on ÜPP reformi 

erinevate osadega seotud. Muud teemad samuti tavapärased, ÜPP reform, kaubandus, turuolukord. NFU 

seekord osaleb, kui nad nii otsustavad. Võimalik, et räägime juhatuses ka Gruusia ja Šveitsi organisatsioo-

nide liitumisest erikokkuleppe alusel. Kui nii otsustatakse, siis räägitakse sellest POCC-s ja aprillikuu preisi-

diumis.  

4.1. Mesilased (Bee Guidance Document). EFSA esimene dokument ei leidnud toetust, ei olnud peamiselt 

teaduspõhine. Teine dokument parem. Seotud teravilja ja taimetervise grupi teemadega, kuidas saab 

kooseksisteerida.  Presiidiumis B-punktina. 

4.2. Rohelepe. Parlamendis oli täna F2F kuulamine. Loodame, et Portugali eesistumine lõpetab – peame 

neid toetama. Oluline, et saaksime 2023 jaanuarist rakendada. CC valmistab ette enne iga triloogi kommu-

nikatsiooni, ÜPP ja maaelu arengu töögrupis arutatakse detailides, eriti tingimuslikkus mõnedes GAEC-s. 

Ökoskeemide nimekiri, kommenteerige. Räägime ka komisjoni soovitustest liikmesriikidele rahvuslike stra-

teegiakavade kohta. Järgmine triloog strateegiakavade teemal on 10. veebruaril, hetkel ei ole veel teatatud 

agendat. Täna õhtupoole ComAgri kohtumine, kus raportöörid räägivad eelmistes triloogides räägitust. 

Loodetavasti esimesed tulemused Wageningeni ülikooli F2F mõju-uuringust tulevad tulevad lähinädalatel. 
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Töögrupis tuleb ka lauaring liikmesriikides toimuvatest ökoskeemide arutelude sisust. 

4.3. Rahvusvaheline kaubandus ja Brexiti mõju. Esimesed takistused on juba esinenud, piirikontrolli prob-

leemid Põhja-Iirimaaga, vägivallaoht. Meie jaoks on see fundamentaalne küsimus, ükski EL välispiiri lõik ei 

tohi olla avatud reguleerimata kaubandusele. Kui on lisainfot probleemide kohta, millel on oluline mõju 

kaubandusele, andke teada. US-EL kaubandussuhted on peale valitsuse vahetust muutunud; töötame koos 

FoodDrinkEurope ja CELCAA-ga, et eemaldataks tollimaksud lennundusküsimuste tõttu, komisjon on posi-

tiivne. USA Senatis ei ole veel hääletatud. Austraalia-Uus-Meremaa osas arenguid, GI on fookuses. 

Mercosuris on olnud probleeme mõnede küsimustega (GI, turulepääs), ei ole lihtne kokkuleppele jõuda, 

peame jälgima. Hiina osas poliitiline risk, inimõiguste küsimus. SAK-l mõju, Hiina soovib destabiliseerida 

Euroopa turgu ja suruda hindu alla.  

On võimalik, et ÜK kehtestab toodetele kõrgemad standardid, kui EL, kuid vara veel rääkida. Paljud ÜK 

ettevõtted on häiritud lisandunud bürokraatiast ning esineb takistusi, kuna dokumendid on täidetud valesti. 

NFU soovib, et kui on kaubandustakistusi, andke teada, nad püüavad aidata. Iirimaa andmetel on ka 

lisakulud.  

4.4. Turuolukord. Covid, SAK, EL-USA kaubandussuhted, linnugripp. Raske ennustada, mis toimub lähiajal. 

Poolas koroonaviirus naaritsafarmides, loomad tapetakse ilma kompensatsioonita ning kavas sektor 

keelata. Veinisektor. Sealihas homme erakorraline koosolek, kastreerimine (anesteesia), sabade lõikamine, 

sulud. Sealihasektor peab oma olemasolu õigustama mõnede huvipoolte jaoks. 

Kui ei ole võimalik Copa-Cogeca küsitluse formaati kasutada, andke tagasisidet mingil muul moel.  

5. Turustusstandardid. F2F kontekstis. Avaliku konsultatsiooni tähtaeg on 16. veebruaril, konsulteerime 

liikmetega.  

6. Muud küsimused. Sloveenias on head tulemused UTP seadusandluse loomisel. Kommunikatsioon liha ja 

alkohoolsete jookide mõjust vähihaiguse tekkele. Draft avaldati eile; soovitati tungivalt mitte promoda liha 

ja veini, vaid pigem taimepõhist dieeti. Copa-Cogeca ei saa ise sellega tegeleda, kuid kaasame teadlased, 

kes saavad avaldada seisukohta.  

ÜK koostas 10 müüti, mida seostatakse lihatootmisega. Rootsis oli kampaania TV-s, kus näidati pilte, kuidas 

farmerid loomi piinavad. Ainus võimalus on sellele vastu astuda teaduslike faktidega.  

Sekretariaat on huvitatud liikmesriikide kogemustest keskkonnaorganisatsioonide jne rünnakutega, kuidas 

käituti ja millised olid tulemused? 

 

 

 

 


