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Teema: Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) 
Toimumisaeg ja koht: 14.jaanuar 2021 

Aruande koostas: Ene Kärner 

Koosolekut juhatas Pekka Pesonen. 

1.-2. Koosoleku päevakord ja eelmise koosoleku raport kinnitati. Päevakorras muudeti punktide 

järjekorda. 

3. EL tegevuskava õhusaaste vähendamiseks. Saaste on kõrge profiiiliga teema EL jaoks. Praegu on see 

roheleppe raames tegevuskava 0 heidete jaoks, mis algatatakse selle aasta esimesel poolel. Avalik 

konsultatsioon juba avatud, sekretariaat soovitab vastata. 

4. Copa-Cogeca vastused avalikule konsultatsioonile LULUCF kohta. Itaalia näeb probleemi, et Copa-

Cogeca pole sellest ammu rääkinud, vaja rohkem diskussiooni punkt 4 üle dokumendis poliitilise trendi 

tõttu. Taani hinnangul on vaja väga kiiresti Copa-Cogeca seisukohta, sest muidu hakkavad teised huvipooled 

otsustama. Ka Soome soovib arutelu koos ekspertidega ja positsiooni värskendamist. Vaja on siduda 

LULUCF ja põllumajanduse heited. Ekspertide koosolek korraldatakse esimesel võimalusel. Konsultatsiooni 

tähtaeg on 5. veebruar. 

5. Taastuvenergia direktiivi läbivaatamine. Tuleb kirjalik protseduur liikmete hulgas.  

6. Teadmiste jagamine ja nõuandeteenistus. Avalik konsultatsioon kuni 2. veebruarini. Seni väga vähe 

tagasisidet. Saadetakse parendatud versioon ja mõned päevad kommenteerimiseks. 

7. Portugali eesistumise prioriteedid. ÜPP reformi tähtaeg on kevadel, loodame, et nõukogus mais saab 

läbirääkimised kokku võtta. Viimane triloog loodetavasti mai keskel. Praegune komisjon on ette pannud 

uued elemendid, mis ei ole seadusettepanekus (rohelepe). Ei ole ohtu, et komisjoni ettepanek tagasi võe-

takse. Kui põlluministrid kokku ei lepi, siis arutavad seda peaministrid. Covid oleks peaaegu katkestanud esi-

mese selle aasta SCA koosoleku. ÜPP on meie peamine eesmärk. Teistest teemadest mahetootmise tege-

vuskava 2030, pikaajaline visioon maapiirkondadele. Coreperi teemadest: nõukogu ettepanek komisjonile 

alustada uuringuid võitlusest taimekahjustajatega ilma pestits ja insektitsiidideta. Uus loomatervise seadus. 

Codex Alimentarius. ÜPP-st: strateegiakavade määrus - Saksa eesistumine keskendus rohelisele arhitektuu-

rile ja õnnestus lõpetada arutelu paljudes aspektides, 20% ökoskeemidele, tutvustati uut elementi – sot-

siaalne tingimuslikkus, see ei saa olema lihtne, Portugali sotsialistlik valitsus ei mõjuta liigselt, teeme ausat 

koostööd 27 liikmesriigiga. On ette pandud alam-töögrupi loomine sel teemal. Peaaegu lõpetati tingimus-

likkuse teema. Alustati ökoskeemidest rääkimist, kuid jääb Portugalile käsitleda. Loomatervis kui osa 

ökoskeemidest. PT kavatsus on nüüd hoida diskussiooni rohelises arhitektuuris ja tulla konkreetsele 

tulemusele, ei alusta arutelu GAEC üle ja jätkavad ülejäänud 12 blokiga. Probleemne oli, et iga ettepanek 

blokeeriti teiste poliitiliste jõudude poolt, kogu aeg tuli ümber formuleerida enne tehnilisi arutelusid. Seega 

tuleb tehnilised koosolekud ümber korraldada; Covidi tingimustes püüame veenda, et toimuksid hübriid-

koosolekud, et oleks võimalik hoida distantsi ja siiski suhelda. Igas triloogis peame lõpetama 2 küsimust, 

muidu ei ole võimalik lõpetada mais. Uus tegevusmudel on väga kuum teema horisontaalses määruses, 

blokeeritud. Kaebustepõhisest mudelist liigume täitmise põhiseks, strateegiakavad indikaatorite põhised, 

kui nõudeid ei täida, raha ei saa. Suur lõhe liikmesriikide vahel. Ökoskeemid; maaelu arengus küsimus kui 
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suur protsent keskkonnameetmetele 35% v 30%. Capping. Seotud toetuste protsent. Väga suur probleem 

uutele riikidele on üleminekutoetused, mis järk-järgult kaovad. Horisontaalses määruses on vastuolu, kas 

uus tegevusmudel on hea või halb. Mõned EPP, ECR ja SD saadikud hääletasid raportis selle vastu, parla-

ment ei ole ühtne, raportöör võitleb variraportööride vastu. Kolmas teema on CMO, kus on kolm blokki. 

8. Brexit jt kaubandusläbirääkimised. Portugali eesistumine on aktiivne ka kaubanduse alal. Mais kohtu-

mine Indiaga, samuti kõrgetasemeline ambitsioon Aafrikaga. Muidugi Bideni uue administratsiooniga. 

Kahjuks nad pooldavad ka Mercosuri, jälgime olukorda.  

Brexiti lepe tuli 24. detsembril, katab väga laia ala. 0-tariifid ja 0-kvoot on kõikidele toodetele. Veebruari 

lõpuni ratifitseerimine. Komisjoni Brexitiga kohanemise reserv, 2-osaline, esimene 2021 90% ja 2024 

väiksem osa. Oleme rõhutanud, et põllumajandus peab saama oma osa; see on liikmesriikide pädevuses.  

USA osas oleme lootnud tariifide eemaldamisele AirbusBoeingu juhtumis, seni ei ole Trump seda teinud. 

Õnneks nad ei ole kehtestanud tariife Prantsusmaale digimaksu tõttu nagu ähvardati; EL ei ole selles 

küsimuses üksi, ka ÜK, Brasiilia, Türgi. Ei ole õnnestunud teha koostööd USA toidusektoriga.  

Uus-Meremaa ja Austraalia kohtuti novembris, GI-d, EL positsioone suurendati. Juhid kinnitanud oma 

pühendmumust leping saavutada.  

9. ÜPP. Vähe lisada Portugali ettekandele. Jätkame triloogide jälgimist, keskendutakse uuele 

tegevusmudelile, konflikt. Valmistame ette oma sõnumi.  

10. Turuolukord. Sealiha ikka probleemne. Metssigade populatsiooni on raske kontrollida. Saksamaal ei ole 

jõudnud farmidesse. Eksporditurge ei ole õnnestunud avada. Tapmise järjekord Saksamaal on lühenenud. 

Enamustes riikides ei ole HoReCa sektor avatud, mõnel pool täiesti suletud. ELi oliiviõli toodang tuleb alla 

keskmist. Vajalik lahendada kaubandusküsimused. Copa-Cogeca on kirjutanud kirja laiendada ajutist riigiabi 

koroonaviiruse tõttu (algul oli ette nähtud juuni lõpuni 2021, kuid 100 000 esmatootjale ja 800 000 töötle-

jale ei ole suurendatud, seetõttu küsime ka piirmäära suurendamist, kuid konkreetset numbrit ei määra).  

Mõnedes maades linnugripp (NL, FR).  

11. Küsimustik ebaausate kaubandustavade kohta. UTP-de küsimustik puudutab selle tagamist, et 
julgustaksime võimalikult palju toiduainete tarneahelas tegutsevaid ettevõtjaid sellele vastama. See pole 
küsimustik meile (Copa-Cogeca) ega meie liikmetele, vaid meie liikmete liikmetele. Täname teid oma 
liikmete mobiliseerimise eest sellele reageerimiseks.   

12. Promotsiooni seadusandluse läbivaatamine. On vaja tagada, et kõik sektorid jäävad abikõlbulikuks 

promotsioonimeetmetele. Ei ole realistlik, et mahetoodetele on promotsiooniraha suurendatud 5-6 korda 

rohkem võrreldes nende turuosaga, see ei ole realistlik. Komisjoni eesmärk on eemaldada huvipooled 

arutelust ja kuulata ainult teatud huvigruppe, kellel ei ole majandustegevust antud alal. 

13. EFSA dokument mesilaste kohta. Teema on vägagi Copa-Cogeca huvides, osalenud 2019 aastast 

dokumendi koostamises. 2014 dokument ei olnud teaduspõhine ja liikmesriigid ei kinnitanud seda. See ei 

ole aktsepteeritav olukord, kus farmerid peavad võitlema konkurentsis püsimiseks. Juhised peavad 

põhinema teadusele ja olema tõestatavad ning olema läbipaistvad huvipoolte jaoks.  

14. Muud küsimused. Järgmine POCC koosolek on 4. veebruaril.  


