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18. juunil alustas ELi kauban-
dusvolinik Cecilia Malmström 
koos Austraalia peaminist-
ri Malcolm Turnbulli ja kau-
bandusministri Steven Ciobo-
ga Austraalia pealinnas Can-
berras ametlikke läbirääkimi-
si laiaulatusliku ja ambitsioo-
nika kaubanduslepingu sõlmi-
miseks ELi ja Austraalia vahel.

Läbirääkimiste eesmärk on kõrvaldada 
toodete ja teenuste kaubandustõkked, 
luua kauplemisvõimalusi nii väikestele 
kui ka suurtele äriühingutele ning keh-
testada tulevikku vaatavad eeskirjad, 
mis oleksid kooskõlas teiste ELi kau-
banduslepingutega ja aitaksid kujun-
dada üleilmset kaubandust.

Läbirääkimiste alustamine Austraa-
liaga on osa ELi avatud ja õiglase kau-
banduse tegevuskavast. Möödunud 
aastal viidi lõpule läbirääki-
mised Jaapaniga, sel keva-
del Mehhikoga ning möö-
dunud aasta septembris 
jõustus ELi ja Kanada vahe-
line kaubandusleping. ELi 
ja Austraalia kavandatav le-
ping aitab veelgi tugevdada 
ELi sidemed Aasia ja Vaikse 
ookeani piirkonna riikide-
ga. Mõlema poole esindajad 
kohtuvad 2.–6. juulini Brüs-
selis, kus toimub ametlike 
läbirääkimiste esimene voor.

Austraalia kuulub kõige 
kiirema majanduskasvuga 
arenenud riikide hulka. Hil-
juti pidas Austraalia küm-
ne Vaikse ookeani piirkonna 
riigiga läbirääkimisi laiaula-
tusliku ja progressiivse Vaik-
se ookeani ülese partnerlus-
lepingu sõlmimiseks. ELi ja 

Austraalia kavandatav leping võimal-
dab Euroopa ettevõtjatel konkureerida 
võrdsetel tingimustel nende riikidega, 
kellega Austraalia on kaubanduslepin-
gu juba sõlminud.

EL on juba praegu Austraalia suu-
ruselt teine kaubanduspartner. ELi ja 
Austraalia kahepoolne kaubavahetus 
on viimastel aastatel pidevalt suure-
nenud ja ulatus möödunud aastal pea-
aegu 48 miljardi euroni. EL ekspor-
dib Austraaliasse eelkõige transpordi-
vahendeid, masinad ja seadmed, kee-
miatooted, toitu ning teenuseid. Kahe-
poolse teenusekaubanduse maht on li-
gikaudu 28 miljardit eurot. Lepingu 
sõlmimine võib suurendada kahe part-
neri vahelist kaubavahetust rohkem 
kui kolmandiku võrra. Läbirääkimiste-
ga seotud teave, sealhulgas teabeleht, 
väikeeksportijate tutvustused, statisti-
ka ja muu materjal on kättesaadav in-

ternetis: http://ec.europa.eu/trade/
policy/in-focus/eu-australia-trade-ag-
reement/. 

Kaubandusvolinik Malmströmi 
külaskäik Austraaliasse
Oma visiidil Austraaliasse kohtus voli-
nik ka Austraalia kindralkuberneri Pe-
ter Cosgrove’i, välisminister Julie Bis-
hopi, põllumajandusminister David 
Littleproudi ja opositsiooniliikmetega. 
Volinik pidas  Austraalia riiklikus üli-
koolis Schumani 2018. aasta loengu-
sarja raames ettekande teemal „EL ja 
Austraalia: üleilmne kaubandusliit“ 
(EU–Australia: A Global Alliance for 
Trade).

Volinik Malmström osales ümar-
lauakohtumisel Austraalia ettevõtja-
tega ja kohtus Austraalias tegutseva-
te Euroopa firmade esindajatega. Vo-
linikule avanes võimalus kohtuda li-

saks ELi Austraalia saadiku-
le Michael Pulchile ka Aust-
raalia kodanikuühiskonna 
liikmetega, sealhulgas klii-
maaktivistide, inimõigusor-
ganisatsioonide, ametiühin-
gute ja akadeemiliste ring-
kondade esindajatega. Li-
saks külastas volinik kõrg-
tehnoloogiliste idufirmade 
rajamise keskuse Cicada In-
novations peakorterit Syd-
neys, kus ta kohtus roboo-
tika, uue põlvkonna WiFi-
tehnoloogia ja meditsiini-
tarvikute valdkonnas tegut-
sevate idufirmade esindaja-
tega. Pärast Austraalia-visii-
ti suundus volinik Malmst-
röm Wellingtoni, et alusta-
da kaubandusläbirääkimisi 
ELi ja Uus-Meremaa vahel.

Loe lähemalt siit.

EL ja Austraalia 
läbirääkimised laiaulatusliku 
kaubanduslepingu sõlmimiseks

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-australia-trade-agreement/


2 Põllumajandus- ja toidu-uudised Euroopast | JUULI | 4/2018PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA

Europarlament ja nõukogu leppisid kokku 
taastuvenergia direktiivi osas 

Eurosaadikud ja EL nõukogu 
jõudsid esialgsele kokkulep-
pele taastuvenergia direktii-
vi osas (RED II), kaasa arva-
tud EL üleses siduvas kokku-
leppes taastuvenergia osa-
kaalu kasvatamiseks 32%-ni 
aastaks 2030. 

Vahearuanne koos võimalike muu-
datustega tehakse aastal 2013. Pin-
geliste kolmepoolsete läbirääkimis-
te käigus otsustati rakendada põ-
himõtet „energiatõhusus eelkõige“, 
mis tähendab igasugustes energia 
planeeringutes, poliitilistes ja in-
vesteerimisotsustes esmatähtsuse 
andmist meetmetele, mis muuda-
vad energia nõudluse ja pakkumi-
se efektiivsemaks. Kokkulepe sisal-
dab nõuet vähemalt 14%-list taastu-
venergia osakaalu transpordikütus-
tes aastaks 2030 ning põllukultuu-
ridest toodetud esimese põlvkonna 
biokütuste osakaalu tuleb säilitada 
7% ulatuses kuni aastani 2030.  Sa-
mas ei tohi esimese põlvkonna bio-

kütuste osakaal ületada 7% lõpptar-
bimisest maantee- ja raudteetrans-
pordi puhul. Jäätmetest ja kõrvalp-
roduktidest toodetud nn täiustatud 
biokütuste ning biogaasi osakaal 
transpordikütustes peab 2025. aas-
tal olema vähemalt 1% ja 2030. aas-
tal 3,5%. 

Põllumajanduses toodetud (näi-
teks palmiõlil põhinevate) biokü-
tuste kasutamine, mille tootmiseks 
võetakse kasutusele rohumaid, tur-
barabasid ja metsi (nn maakasu-
tuse kaudne muutumine, indirect 
land use change e. ILUC) kaotatak-
se järk-järgult. Järk-järgulise üle-
mineku võimaldamiseks tuleb luua 
uus sertifitseerimisskeem biokütus-
tele, mille tootmine põhjustab väik-
semaid muutusi maakasutuses.  Eu-
roopa Komisjon kinnitab delegeeri-
tud aktid hiljemalt veebruaris 2019, 
mis seavad paika eelnimetatud me-
todoloogia järk-järguliseks eemalda-
miseks kooskõlas WTO reeglitega. 
Kokkulepe muudab kahekordseks 
täiustatud biokütuste ja 3,5-kord-

seks elektri kasutamise transpordis, 
mis aga tööstuse väitel kahjustab ül-
dist eesmärki taastuvenergia osa-
kaalu viimiseks 14%-ni. 

Praeguseks saavutatud esialgne 
kokkulepe tuleb nüüd veel EL Nõu-
kogu ja Europarlamendi poolt kinni-
tada. Kui see saab teoks, siis hakkab 
uus seadus kehtima 20 päeva pärast 
ilmumist Euroopa Liidu Teatajas. 
Liikmesriigid peavad direktiivi ele-
mendid oma rahvuslikesse seadus-
tesse sisse viima 30. juuniks 2021.

Copa-Cogeca: RED II tagab 
põllumeestele mõneks 
aastaks stabiilsuse
Copa-Cogeca hinnangul on taastu-
veneriga direktiivi esialgne kokku-
lepe samm õiges suunas stabiilse po-
liitika tagamisel, kuid siiski on veel 
murekohti. Peasekretär Pekka Pe-
sonen kõneles, et positiivne on ees-
märk taastuvenergia 32%-lisest osa-
kaalust ja vähemalt 14%-lisest osa-
kaalust transpordikütustes ilma teh-
niliste piiranguteta, samuti esimese 



34/2018 | JUULI | Põllumajandus- ja toidu-uudised Euroopast PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA / PIIM

põlvkonna biokütuste osakaalu säi-
litamisest 7% juures. See annab bio-
kütuste tootjatele stabiilse tegevus-
raamistiku.  

Kahetsusväärne on aga, et põllu-
kultuuride-põhiste biokütuste toot-
mist ei saa laiendada palmiõlist loo-
bumise edasilükkamise tõttu. EL-s  
biokütusteks kasvatatavatel põllu-
kultuuridel on valgurikkad kõrval-
saadused, mida saab hästi kasutada 
loomasöödana ja mida loomakasva-
tajad hädasti vajavad. Neil kultuuri-
del on ka suur roll turu stabilisee-

rimisel volatiilsuse korral. Pettu-
must valmistab ka asjaolu, et direk-
tiiv sisaldab kunstlike energiaallika-
te (elektrienergia) kasutamise mit-
mekordistamist, mis tekitab väära 
mulje nende tegelikust keskkonna-
mõjust, hoiatas Pesonen. 

Metsamajanduses toodetava bio-
energia osas on hea uudis, et direk-
tiiv arvestab olemasolevat metsama-
jandust puudutavat seadusandlust 
EL tasandil ja liikmesriikides. 

“Peame tagama, et direktiivi ra-
kendamine toob kaasa suurema sta-

biilsuse planeeritud investeeringute 
jaoks ja ühtlasi bürokraatia lihtsus-
tamise nii liikmesriigi kui ka EL ta-
sandil. Oleme pettunud, et liikmes-
riikidele jäeti võimalus lisada sääst-
likkuse nõudeid metsandusest pä-
rit bioenergia tootmisele,” ütles Pe-
sonen.

Direktiiv ei ole järjekindel ja kok-
kusobiv ka teiste poliitikatega, nt 
ÜPP-ga, kuna biokütuste tootmisel 
on põllumeeste jaoks tähtis roll lisa-
sissetuleku kindlustamisel ja põllu-
majandusturgude stabiliseerimisel.

Brexit: piimakriisi uus dimensioon
Ühendkuningriigi Euroopa 
Liidust lahkumiseni on jää-
nud vähem kui aasta ning 
paljud sektorid on mures 
Brexiti mõju pärast. Piiman-
dussektor ei ole erand. Piim 
on tähtis. 

Euroopa Liidus on 700 000 piimafar-
mi, 12 000 meiereid ning tööstust, 
sektoris töötab üle 300 000 inimese. 
Igasugune piimandussektorit tabav 
šokk mõjutab Euroopa maapiirkon-
dade selgroogu. Veelgi enam, piim on 
tarbijatele oluline. Mõistliku hinnaga 
kõrge kvaliteediga piim, juust, või ja 
teised valgurikkad ning tervislikke na-
turaalseid rasvu sisaldavad tooted on 
eurooplaste toiduratsiooni põhiosa. 
Juhul, kui Brexit põhjustab tarneahe-
la katkestuse, võib see viia üles hin-
nad, piirata tootevalikut ning potent-
siaalselt suunata inimesi  vähem ter-
vislikke ja toitainevaesemaid toiduva-
likuid tegema. 

Euroopa piimatööstus on piiriüle-
selt integreeritud. Seetõttu oleks vaba 
ja takistusteta kaubanduse piiramisel 

erakordselt negatiivne efekt. Tollimak-
sud on ainult üks meie muredest; tei-
sed küsimused nagu juurdepääs kva-
lifitseeritud tööjõule, tolliprotseduuri-
dele kuluv aeg, erinevused seadusand-
luses võivad samuti tuua katkestusi 
sektori toimimisse. Võrdluseks, 2014. 
aasta Venemaa impordikeeld tõi kaasa 
kriisi Euroopa piimandussektoris. Vaja 
oli teha suuri muudatusi väga lühike-
se aja jooksul, et eksportida suuri ko-
guseid piima ja piimatooteid. Väga kii-
resti tuli leida uued turud. Kriisi tule-
musena langenud piima hinnad ja Eu-
roopa Komisjoni korraldatud kiire sek-
kumiskokkuost mõjutavad EL ja maa-
ilma piimaturgu siiamaani. 

Võrreldes Venemaa impordikeelu-
ga on Brexitil potentsiaali tekitada pii-
makriisis täiesti uus tase. Ühendku-
ningriiki müüdava EL-27 või kogused 
on kolm korda suuremad, kui oli EL-
28 või kogueksport Venemaale. Juus-
tu viib EL-27 ÜK-sse kaks korda niipal-
ju kui eksporditi Venemaale. Need on 
ainult mõned näited. 

Seega on Brexit piimasektori jaoks 
väga suur mure. Ühendkuningriigi pii-

maliit ja Euroopa piimaliit töötasid 
koos välja „EL - ÜK piimanduse tule-
viku tegevuskava raamistiku“, mis esi-
tab piimandussektori lootused Bre-
xiti läbirääkimistele. Meie peamine 
prioriteet on, et EL ja ÜK suhted jääk-
sid edaspidigi võimalikult lähedaseks 
ning ÜK säilitaks status quo ka pärast 
Brexitit terveks üleminekuperioodiks. 
Ühendkuningriik peaks eelistatavalt 
jääma EL ühisturu osaks või vähemalt 
kuuluma tolliliitu. See kindlustaks pii-
ma ja piimatoodete vaba liikumise EL 
ja ÜK vahel ning piiraks mittetariifse-
te barjääride (SPS/TBT) tekkimist nii-
palju kui võimalik. EL ja ÜK seadustes-
se ei tohiks tekkida märkimisväärseid 
erinevusi valdkondades, mis mõjuta-
vad piimandust ja piimatooteid ning 
võrdsed tegutsemisvõimalused peak-
sid olema tagatud. 

Euroopa piimaliit julgustab Brexi-
ti läbirääkimistel otsustajaid mõlemal 
pool kanalit arvestama neid tähelepa-
nekuid ning tegema kõik endast ole-
neva, et vältida meie sektori kahjusta-
mist ning seega ka tarbijate kahjusta-
mist, kelle teenistuses oleme. 
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EL lõssipulbri laovaru väheneb sel kuul 23,5 tonni võrra
Liikmesriikide esindajad 
nõustusid 21. juunil pakku-
misega müüa 23 532.37 ton-
ni lõssipulbrit EL sekkumis-
kokkuostu laovarudest hin-
naga 119.5 €/100kg. See-
kordse oksjoni hind on kõr-
gem, kuid müüdav kogus 
väiksem kui eelmisel korral, 
mil müüdi  41 958.33t hinna-
ga 115.5€ /100kg. 

Kokku tehti seekord pakkumisi 39 
835.93 tonnile (144 844-tonnisest 
laovarust) 12 liikmesriigis: Belgia, 
Saksamaa, Holland, Poola, Prant-
susmaa, Leedu, Iirimaa, Läti, Tšeh-
hi, Eesti, Soome ja Hispaania. DG 
AGRI ametnike sõnul peegeldab 
hind pakkumiste struktuuri ja lõs-
sipulbri hinna arenguid turul. Lõs-
sipulbri turuhind on praegu 153.7€ 
/100kg toiduks kasutatavale pulbri-
le ning 137.9€ /100kg söödale, mis 
on kõrgemad kui möödunud kuul. 
Sel nädalal pakutud hinnad variee-
ruvad 99.5€ - 140€/100kg (eelmisel 
hankel 50€ - 127.7€/100kg). 

Märtsist kuni septembri lõpuni 
on käimas kaks hanget paralleelselt, 
üks eesmärgiga müüa sekkumisla-
dudes olev lõssipulber tagasi turule 
ja teine lõssipulbri kokkuostuks in-
terventsiooniladudesse. Viimasele 
ei ole seni ühtki pakkumist tulnud, 
mis tõendab, et turg on taastunud. 
Esimese hanke jaoks 15. detsembril 
2016 kehtestatud miinimumhind oli 
pisut üle 215€ /100kg, mis on pisut 
kallim kui tolleaegne EL keskmine 
lõssipulbri hind (201/100€kg). Vii-
masel põllumajandusministrite nõu-
kogu koosolekul Luksemburgis keel-
dus volinik Phil Hogan Prantsusmaa 
ettepanekust luua eraldi hankesüs-
teem lõssipulbri kasutamiseks loo-
masöödana, kuivõrd see oleks Ho-
gani sõnul äärmiselt keeruline la-
hendus, mis nõuaks bürokraatia-
rohket kontrolli ja rangeid jälgita-
vuse nõudeid.  Järgmine pakkumis-
te tähtaeg mõlemale hankele on 17. 
juuli ning hääletus toimub 19. juu-
lil. EL piimaturu vaatlussüsteemi ju-
hatuse koosolekud on 26. juunil, 25. 
septembril ning 11. detsembril.

EL piimaturu vaatlussüsteemi 
andmed näitavad EL piimatoode-
te hinna üldist tõusu võrreldes vii-
mase nelja nädala keskmisega, välja 
arvatud vadakupulbri puhul, mille 
hind on olnud stabiilne. Piima hind 
mõnedes riikides jätkas möödunud 
nädalal kasvamist (Itaalias 39.5 
senti/kg ja Hollandis  37.3 senti /
kg), kuid EL keskmine hind on jää-
nud stabiilseks (32.6 senti/kg april-
li seisuga). EL piimatarned aprilli 
seisuga kasvasid 1,2% võrra võrrel-
des möödunud aastaga ning perioo-
dil jaanuarist aprillini tarniti kokku 
2,1% rohkem piima kui 2017. aasta 
samal perioodil. Lõssipulbri tootmi-
ne kasvas EL-s 6%, juustu tootmine 
2,4% ja või tootmine 1,2% jaanua-
rist aprillini 2018. Vähenesid kont-
sentreeritud piima (-9,1%), vadaku-
pulbri (-5%), koore (-1,5%) ja joogi-
piima tootmine (-0,6%). EL keskmi-
ne või hind on 589€/100kg (+18% 
võrreldes eelmise aastaga), mis on 
kalleim hind maailmaturul, samal 
ajal konkurentsivõimelisim on EL 
lõssipulber. 
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Copa-Cogeca lambakasva-
tuse töögrupi 19. juunil toi-
munud koosolekul räägiti EL 
lambalihaturu  haavatavast 
olukorrast vähenenud tar-
bimise ja madalate hindade 
tõttu ning vajadusest inno-
vatsiooni- ja promotsiooni-
meetmete järele, mis took-
sid uusi tarbijaid eelkõige 
noorte hulgast.  

Töögrupi president Michèle Boudoin 
kõneles, et lambaliha tarbitakse prae-
gu paljudes liikmesriikides 2-2.5 kg ini-
mese kohta aastas, välja arvatud Kree-
kas, kus tarbimine ulatub 4.5 kg inime-
se kohta. See ei ole aga võrreldav möö-
dunud aegadega, kui lambaliha tarbi-
ti 18 kg inimese kohta aastas. Samal 
ajal on lambaliha tootmine EL-s kas-
vanud 6.8% võrreldes eelmise aastaga 
ning kitsekasvatus ületab eelmise aas-
ta numbreid 10.9% võrra. Nuumlam-
maste hinnad on langustrendis, kuid 
siiski eelmise aasta hindadest pisut kõr-

gemad; tavakaalus lambaliha hind jääb 
allapoole 2017. aasta taset. 

Michèle Boudoin rõhutas, et lamba-
kasvatussektor tuleb muuta dünaamili-
semaks ning noortele atraktiivsemaks. 
Samuti tuleb lahendada kiskjate (hun-
tide) rünnakute probleem, mis hävitab 
lambakasvatajate sissetuleku. 

Prantsusmaa lambakasvatajate or-
ganisatsioon hakkab koolides korralda-
ma nn “lamba-päevi”, et uuesti õpetada 
noortele tarbijatele, kuivõrd toitaineri-
kas on lambaliha ning tutvustada kaas-
aegseid kergesti valmistatavaid retsep-
te. Lambaliha on väga oluline mineraa-
lide ja B6 ning B12 vitamiinide allikas, 
millest tarbijad peaksid teadlikud ole-
ma. Samuti tuleb leida meetmed lam-
bavilla taasväärtustamiseks, sest mada-
la hinna tõttu käsitletakse seda mõne-
des liikmesriikides tootmisjäätmetena.

Europarlamendi raport 
soovitab lamba- ja 
kitsekasvatuse toetusi 
suurendada

Europarlament kinnitas käesoleva 
aasta aprillikuus raporti “ELi lamba- 
ja kitsekasvatussektori praeguse olu-
korra ja tulevikuväljavaadete kohta”, 
mis soovitab ÜPP raames sektorit tu-
gevalt toetada, rõhuasetusega eba-
soodsatel aladel tegutsevatele ning 
neile lambakasvatajatele, kes pööra-
vad erilist tähelepanu loomade hea-
olule. See aitaks edendada tööhõivet 
maapiirkondades ; vastasel korral 
riskime veelgi suurema hulga noor-
te lahkumisega maalt. Raport kutsub 
komisjoni üles suurendama toetusi 
innovaatilistele tootmismeetoditele 
ja - tehnoloogiatele, et tõsta lamba- 
ja kitsekasvatussektori konkurentsi-
võimet ning reklaamida siseturul li-
ha-, piima- ja villatooteid, tõstes esi-
le mitte ainult traditsioonilisi tooteid 
(näiteks juust), vaid ka uuemat liha-
toodangut, et pakkuda tarbijate oo-
tustele ja turunõudlusele vastavaid 
tooteid. 

Raportit saab (eesti keeles) luge-
da siit.

Raskustes EL lambakasvatussektor vajab uut hingamist

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0064+0+DOC+PDF+V0//ET
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Metsa bioenergia säästlikkuse kriteeriumide 
rakendamine on küsitav
Euroopa metsaomanikud 
tunnustavad EL taastuvener-
gia direktiivi koostamiseks 
tehtud jõupingutusi, kuid 
selleks, et metsandussektor 
saaks tõepoolest panustada 
EL kliima- ja energiapoliiti-
ka eesmärkide saavutamis-
se, tuleb tagada, et REDII 
rakendamine ei tooks kaa-
sa soovitule vastupidist tu-
lemust.  

Uue sõnastusega Taastuvenergia di-
rektiiv on esimene EL direktiiv, mis 
käsitleb säästlikkuse nõudeid met-
samajanduses. Isegi juhul, kui need 
kehtivad ainult bioenergiale, on 
nende mõju oluliselt laiem, sest met-
si ei kasutata ainult bioenergia toot-
mise eesmärgil.  

Metsaomanikud ja -majandajad 
kiidavad heaks asjaolu, et direktiivis 
arvestatakse olemasolevat metsan-
dust puudutavat seadusandlust ja 
metsamajandamist liikmesriikides. 
Säästliku metsamajanduse põhi-
mõtted on defineeritud ja kokku le-
pitud „Forest Europe“ protsessi raa-

mes ning sealsed põhimõtted on lii-
detud liikmesriikide metsanduse ja 
looduskaitse seadustesse. 

Euroopa metsandusorganisat-
sioonid kahetsevad siiski, et triloo-
gides saavutatud kokkuleppes kasu-
tatakse ebatäpset sõnastust säästlik-
kuse nõuete määratlemisel, mis või-
vad edaspidi negatiivselt mõjutada 
direktiivi rakendamist tänu keeru-
lisele ja raskele tõendamisprotsessi-
le. “On positiivne, et metsa biomassi 
säästlikkuse hindamisel kasutatak-
se riskipõhist lähenemist. Siiski on 
äärmiselt oluline, et süsteem põhi-
neks selgetele ja täpsetele nõudmis-
tele. See peab olema teostatav ope-
ratiivtasandil ning sel ei tohiks ol-
la negatiivset mõju biomajanduse 
arengule, milles bioenergial on olu-
line roll,“ kõneles EUSTAFOR´i di-
rektor Piotr Borkowski. 

“Hooletult defineeritud säästlik-
kuse kriteeriumid ja ebatäpselt mää-
ratletud piirid – näiteks sellise kont-
rollimatu parameetri kaasamine na-
gu mulla kvaliteet – tekitab ebava-
jaliku administratiivse koormuse ja 
kahjustab terve riskihindamise süs-

teemi teostatavust. Loodame siiralt, 
et see ei hakka takistama puidu ka-
sutamist Euroopa metsades,“ ütles 
CEPF´i peasekretär Meri Siljama.

Usume, et kõrvaltoodete nagu 
tallõli ja puidumassi alles jätmine 
toorainete nimekirja tähendab, et 
EL on tunnustanud täiustatud metsa 
biokütuse olulist osa lahenduse pak-
kumisel kliimasõbralikuma trans-
pordisektori saavutamiseks. 

“Loodame, et täiustatud direk-
tiivi rakendamine tagab olemasole-
vate ja planeeritud investeeringute 
stabiilsuse nii EL kui ka liikmesriigi 
tasandil. Siiski oleme pettunud, et 
liikmesriigid saavad lisada täienda-
vaid säästlikkuse kriteeriume metsa 
bioenergia tootmisele,“  rõhutas Co-
pa-Cogeca peasekretär Pekka Peso-
nen. 

Metsaomanike hinnangul tuleb 
järgmise sammuna koostada juhi-
sed, kuidas demonstreerida sääst-
likkuse nõuetele vastavust, et subsi-
diaarsuse põhimõte ning kompe-
tentsi jagamine EL ja liikmesriigi va-
hel oleks tagatud. 

Loe lähemalt siit.

http://www.cepf-eu.org/sites/default/files/Joint%20position_RED%20Recast_2017_EN.pdf
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Algatus BIOEAST biomajanduse arendamiseks
BIOEAST on Kesk- ja Ida-Eu-
roopa riikide algatus tea-
duspõhise põllumajandu-
se, vesiviljeluse ja metsan-
duse kasutamiseks bioma-

janduses. Tegemist on al-
gatusega, mille eesmärk 
on senisest süsteemsemalt 
ja suuremas mahus kaasa-
ta Euroopa tervikarengusse 

meie regiooni biomajandus-
valdkonna teadus- ja aren-
dusasutusi ning luua või-
malused ka ettevõtetes in-
novatsiooni tõhustamiseks. 

12. – 13. juunil toimunud kõrge-
tasemelisel kohtumisel Ungaris 
Babolnas allkirjastasid Visegradi 
(Ungari, Poola, Tšehhi, Slovakkia) 
ja Balti riikide (Eesti, Läti, Leedu), 
Sloveenia, Bulgaaria, Rumeenia ja 
Horvaatia esindajad BIOEAST-i al-
gatuse visiooni teemalise ühisdek-
laratsiooni. Juunikuisel EL põllu-
majandusministrite nõukogu koos-
olekul tutvustas Ungari minister 
István Nagy seda ka teistele Euroo-
pa kolleegidele.

Kuigi väljakutse on üleilmne, 
on jätkusuutlikkust võimalik saa-
vutada ainult makropiirkondli-
kul tasandil. Säästva biomajandu-
se loomiseks rahvuslikul tasandil 
tuleks arvesse võtta kontinentaal-
se bio-geograafilise piirkonna klii-
mamuutustest tulenevaid spetsiifi-
lisi väljakutseid ning Kesk- ja Ida-
Euroopa riikide ühiseid ühiskond-
likke ja juhtimisküsimusi. Makro-
piirkonna teadusuuringute ja in-
novatsioonisuutlikkus seisab sil-
mitsi märkimisväärsete sisemiste 
erinevustega tõhusaks liitumiseks 
Euroopa teadusruumiga  ja see on 
väljakutse, millega tuleb tegeleda.

Makro-piirkonna majanduslik, 
ühiskondlik, geopoliitiline, kul-
tuuriline ja ajalooline sarnasus 
ja keerukus võivad aidata kaasa 
biomajanduse kasvu soodustava-
te raamtingimuste loomisele. Sel-
leks, et edukalt lahendada praegu-
sed ja tulevased probleemid, on va-
ja ühiseid jõupingutusi. Makropiir-
kondlik perspektiiv koos jõulisema 

Euroopa Liidu ülese koostööga on 
vajalik, et tõhusalt ja mõistlikult 
rakendada kohalikele oludele ko-
handatud meetmeid, mis soodus-
tavad kõigi turvalist ja jätkusuut-
likku arengut. Ringmajanduse jät-
kusuutlikkuse kriteeriumid on 
täiendav väljakutse.

Eesmärgid
On vaja leida tõhusaid lahendu-
si, et tagada Kesk- ja Ida-Euroo-
pa riikide teadusvajaduste ja -po-
tentsiaali parem tunnustamine 
ühise Euroopa teadusruumi loo-
miseks ja toimimiseks biomas-
si säästva tootmise ja töötlemise 
valdkonnas. Kesk-Euroopa makro-

piirkonna ühine puudus on uurin-
gu- ja innovatsioonitegevuse jagu-
nemine ja eraldatus Euroopas vii-
sil, mis takistab ühelt poolt tipp-
tasemega teadlaste osalemist ma-
dala jõudlusega teadusuuringutes, 
arengu- ja uuendustegevustes ning 
teisalt Kesk-Euroopale spetsiifilis-
te uuringuteemade lülitamist Ho-
risont 2020 tööprogrammidesse. 
Kesk-ja Ida-Euroopa makropiir-
konna madal tulemuslikkus ja vä-
hene teemade esindatus takistavad 
ka Euroopa teadusruumi elluvii-
mist ja sünergia edendamist Maa-
elu Arengu Euroopa Põllumajan-
dusfondi (EAFRD), Euroopa Me-
rendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 
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ning Euroopa struktuurifondide 
ja Investeerimisfondidega (ESIF), 
(EL määrus nr 1291/2013). Kesk-
ja Ida-Euroopa makropiirkonnale 
vajalike konkreetsete uurimisvald-
kondade kindlakstegemine ja ra-
kendamine ei ohusta teadustege-
vuse tipptaseme peamist põhimõ-
tet; vastupidi, see tõhustaks seda. 
Lisaks sellele ei tähenda see teis-
te riikide või makroregioonide väl-
jajätmist teemadest või konsortsiu-
midest, sest nende kogemused ja 
aktiivne osalemine teadmiste jaga-
mises oleks oluliste tulemuste saa-
miseks otsustava tähtsusega.

BIOEAST püüab saavutada all-
pool loetletud eesmärke. Nende 
eesmärkide saavutamine aitaks 
ületada eespool nimetatud lõhet 
Kesk-ja Ida-Euroopa makropiirkon-
nas ja võiks toimida koostööd toe-
tava tegevusena:
1. Algatada koostöö ja teadmis-

tepõhise poliitika arendamine: 
luua Euroopa tasandil mitmeid 
sidusrühmi hõlmav võrgustik ja 
klastrid ühiste tegevuste hõlbus-
tamiseks, mida toetatakse uuen-

datud pühendumusega tiheda-
male koostööle nii poliitilisel kui 
ka operatiivtasandil  tihedate 
isiklike kontaktide kaudu ja as-
jaomaste riikide vahelise suhtlu-
se abil operatiivtasandil. 

2. Selgitada välja ühised väljakut-
sed ja kinnitada ühised uuri-
misteemad: kaardistada konk-
reetsed väljakutsed strateegilis-
te teadusuuringute ja innovat-
sioonikava jaoks ning edendada 
innovaatilisi multidistsiplinaar-
seid teadus- ja koostöötegevusi. 
Viimased peaksid käsitlema as-
jakohaseid ühiseid Kesk- ja Ida-
Euroopa riike käsitlevaid välja-
kutseid ühise ekspertiisi abil, 
mis on Visegrad4 + 3 ühisdek-
laratsiooni jätkuks oleva arute-
lu lähtepunktiks.  

3. Algatada strateegiaid: luua 
valdkondadevaheline lähene-
misviis rahvuslike ringmajandu-
se ja biomajanduse strateegiate 
väljatöötamiseks.

4. Pakkuda tõendusbaas: luua and-
mepõhine tugi poliitikate el-
luviimiseks, luues ühilduva ja 

koostalitlusvõimelise, täielikult 
integreeritud jälgimis- ja prog-
noosimissüsteemi. See hõlbus-
taks pidevat ja pikaajalist vaat-
lust, mis põhineks avatud and-
mestruktuuridel, et tagada liht-
ne juurdepääs. 

5. Parandada oskusi: koolitada uus 
põlvkond pühendunud mitut si-
dusrühma kaasavaid osalejaid.  

6. Algatada sünergia arendamine: 
edendada piirkondlikke, riik-
likke, ELi ja rahvusvahelisi ra-
hastamisvõimalusi, et arenda-
da uuenduslikke tehnoloogid, 
metoodikaid ja lähenemisvii-
se. Eesmärgiks oleks suurenda-
da Euroopa biomajandussektori 
säästlikku kasvu ning piirkond-
liku keskkonna, ressursside ja 
kultuuripärandi säilitamist ja 
ajakohastamist.

7. Suurendada nähtavust: pööra-
ke tähelepanu makropiirkonna 
konkreetsetele probleemidele ja 
teadustöö potentsiaalile, kaasa-
tes ühiskonda ja edendades üld-
suse teadlikkust. 
Loe lähemalt siit.

http://www.bioeast.eu/
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Euroopa Toiduohutuse Ame-
ti (EFSA) tegevdirektor Bern-
hard Url osales 26. juunil Eu-
roopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee NAT sektsiooni is-
tungil ja tutvustas EFSA te-
gevust ning väljavaateid.

EFSA ülesandeks on viia läbi toidu ja 
sööda riskihindamisi, mis hõlmavad 
kogu toiduahelat põllult lauale. EF-
SA on teaduslik asutus, mis aitab po-
liitikakujundajaid. Riskide hindami-
ne on teaduslik töö, mis peaks olema 
lahus poliitikast. Riskide haldamisel 
tulevad mängu ka teised huvigru-
pid lisaks teadlastele. Kolmas sam-
mas selles töös on riskidest teavita-
mine. EFSA põhiväärtusteks on suu-
repärane teadustegevus, innovat-
sioon, koostöö, sõltumatus ja ava-
tus. Sõltumatus on kriitilise täht-
susega, kuid siin on suur küsimus, 
kuidas seda piisavalt tagada, sest 
paljud teadlased töötavad erineva-
te projektide kallal, mida muuhul-
gas rahastavad ka tööstused. EFSA 
eelarve on 80 miljonit eurot, mis ta-
gab asutuse sõltumatuse – kõik uu-
ringud tehakse oma eelarvest. EFSA 
peamiseks kliendiks on Euroopa Ko-
misjoni tervise peadirektoraat. EF-
SA juures töötavad teaduslikud pa-
neelid (10 erinevat), mis koosnevad 

liikmesriikide ekspertidest ja tead-
lastest. Paneelides töötavad teadla-
sed teevad seda vabatahtlikult, po-
le EFSA töötajad ja tegutsevad sõl-
tumatult. EFSA teeb koostööd palju-
de huvigruppidega – tarbijad, toot-
jad jne. Huvigruppidega korralda-
takse arutelusid. Huvigruppide kaa-
samisel on EFSA teadlik, et tööstu-
sel on suurem võimekus oma arva-
muse avaldamiseks, mistõttu püü-
takse anda kõikidele huvigruppide-
le võimalus arvamuse avaldamiseks 
ning püütakse tagada, et huvigrup-
pide arvamusega arvestamine oleks 
tasakaalus.

Euroopa Komisjoni ettepanek toi-
du valdkonna riskide hindamise lä-
bipaistvuse ja kestlikkuse kohta põ-
hineb neljal sambal: 1) läbipaistvus, 
mis on eelkõige ajendatud glüfosaa-
tide loa pikendamise protsessist. EF-
SA toetab läbipaistvust; 2) uuringu-
te kvaliteet ja usaldusväärsus; 3) EF-
SA süsteemi juhtimine ja kestlikkus, 
mis puudutab muuhulgas liikmes-
riikide kaasamist paneelide valimi-
se protsessi. 4) huvirühmade parem 
teavitamine riskidest.

EFSAl pole laboreid, EFSA tege-
leb olemasolevate uuringute põh-
jal riskide hindamisega. Sõltuma-
tuse tagamiseks peavad paneelides 
osalevad eksperdid andma põhjali-

ku ülevaate oma tegevuse ja huvi-
de kohta viimase viie aasta jooksul. 
Igal aastal hinnatakse umbes 8000 
eksperdi sõltumatust ja huvisid. Igal 
aastal otsitakse uusi eksperte, suu-
reks väljakutseks on ekspertide leid-
mine ja kaasamine nn uutest liik-
mesriikidest, sh Balti riikidest. Kõi-
kide EFSA arvamuste kohta viiakse 
läbi ka avalik kaasamine, mis oma-
korda tagab hinnangute sõltumatu-
se. Riskide haldamise ja riskide hin-
damise protsesse tuleb selgelt eris-
tada – EFSA hindab riske, selle hul-
ka ei kuulu näiteks ettevaatusprint-
siibi rakendamine, mis on osa riski-
de haldamise protsessist.

Praegune süsteem on tõesti nii, 
et tootja peab rahastama uuringud, 
mis tõestavad toote ohutust. See on 
Urli hinnangul ka õige, et maksu-
maksja ei rahasta selliseid uurin-
guid. See on tihedalt seotud ka äri-
saladuste kaitsega.

Neonikotinoidide ja glüfosaadi 
puhul tuleb puudusena tunnistada, 
et praegune riski hindamine ei hõl-
ma endas alternatiivide kaalumist. 
Nt kui neonikotinoidid keelatakse 
ohu tõttu mesilastele, siis kahjuks ei 
hinnata seejuures, milline mõju on 
sellel otsusel olukorras, kus neoni-
kotinoidide kasutamine asendatakse 
mõne teise toimeaine kasutamisega.

Riskide hindamine - toiduohutuse alustala
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Toiduainete päritolumärgistus kütab kirgi

4. juunil toimus Europarla-
mendis avalik kuulamine, kus 
räägiti toiduainete kohustus-
liku päritolumärgistuse se-
nistest kogemustest ja võima-
likest edasistest sammudest.

Euroopa Komisjon on lubanud mõne-
del liikmesriikidel (nt Prantsusmaa, 
Itaalia, Soome) erandkorras kahe aas-
ta jooksul testida esmatoodetel kohus-
tuslikku päritolumärgistust. Kuigi Ko-
misjoni mõjuhinnang selle eksperi-
mendi tulemuste kohta ilmub käes-
oleva aasta lõpus, kuulasid Europar-
lamendi saadikud nimetatud liikmes-
riikide ja organisatsioonide kogemusi 
toidutoodete päritolu märgistamisel 
ning vaagisid edasist poliitilist suun-
da.

Tootjad rahul, eksportöörid 
pigem mitte
Nii Itaalia, Prantsusmaa kui Soo-
me esindajad märkisid, et kohustus-
lik päritolumaa märkimine piima ja 
piimatoodete ning Itaalias lisaks ka 
pasta ja riisi puhul on andnud posi-
tiivse tulemuse. Itaalias põllumajan-

dustootjate organisatsiooni Coldiret-
ti sõnul aitas see lahendada piima-
kriisi: tootjale makstav hind tõusis 
25%, tarbijahind seevastu ainult 6%. 
Soomes tehakse lõplik mõju-uuring 
aasta lõpul, kuid praegu ütleb uu-
ringute põhjal 82% tarbijaist, et nei-
le meeldib teada, et liha ja piim on 
Soome päritolu; see on nende jaoks 
ühtlasi ka ohutuse ja kõrge kvaliteedi 
näitaja. „Hyvää Suomesta“ luigemär-
ki kandvad tooted ei pea tooraine pä-
ritolu enam eraldi pakendile märki-
ma. Prantsusmaal võtsid toiduaine-
tööstused päritolumärgistuse laial-
daselt kasutusele, eriti juhul, kui see 
aitas kaasa turunduseesmärkide täit-
misele.

Euroopa toiduainetööstuste liidu 
FoodDrinkEurope esindaja sõnul ei 
ole tööstused tooraine päritolumär-
gistuse vastu, juhul kui on täidetud 
3 tingimust: olemas on tarbijate hu-
vi, valmisolek selle eest maksta ning 
kui see on operatiivselt teostatav. 
Siiski on päritolumärgistuse mõju et-
tevõtlusele kohene, näiteks vähenes 
Belgia joogipiima eksport Prantsus-
maale aasta jooksul pärast prantslas-
te päritolumärgistuse kehtima hak-
kamist 17,7% võrra ning piimapulb-
ri eksport lakkas sootuks. Turu frag-
menteerumise ja renatsionaliseeru-
mise korral võitjaid ei ole, küll aga 
võib see suurendada muid problee-
me, näiteks toidu raiskamist.

Tarbija peab saama teha 
teadlikke valikuid
Kokkuvõttes leiti, et tarbijatele peab 
pakkuma võimalust teha teadlikke 
valikuid, sealjuures neutraalselt ja os-
tuotsuseid suunamata (vrd „valgus-
foori“- märgistus). Vajalik on reegli-
te harmoniseerimine üle EL ning hu-
vi on laiendada päritolu märkimine 
kõikidele toodetele. Saadikud avalda-
sid lootust, et see teema saab olema 
Europarlamendi uue koosseisu üheks 
prioriteediks.   

Euroopa Piimaliidu juhised 
vabatahtlikuks piimatoodete 
päritolu märgistamiseks
Euroopa Piimaliit (EDA) on vastu 
päritolumärgistuse kohustuslikuks 
muutmisele, kuid vabatahtliku mär-
gistuse reeglite harmoniseerimine 
EL tasandil on enamuse EDA liikme-
te hinnangul teretulnud tegevus. Va-
batahtlikku päritolumärgistuse kasu-
tamine turunduse eesmärgil on iga-
ti kohane, juhul kui see on kerges-
ti teostatav ja tõendatav olemasole-
vate tavapäraste kontrollimeetodite-
ga. EDA on koostanud juhisted piima-
toodete ja piima kui koostisaine pärit-
olu vabatahtlikuks märkimiseks too-
tele, mis  aitab tõlgendada EK mää-
rust nr 1169/2011 ning toob elulisi 
näiteid ja pakub lahendusi keerulise-
mate olukordade lahendamiseks. Ju-
hiseid saab (inglise keeles) lugeda siit.

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Guidelines/2018_03_09_EDA_Sectorial_guidelines_for_vOL_Final.pdf


114/2018 | JUULI | Põllumajandus- ja toidu-uudised Euroopast PÕLLUMAJANDUS

Euroopa statistikaamet Eu-
rostat avaldas juunis EL põl-
lumajandusettevõtete struk-
tuuri käsitleva uuringu tu-
lemused, mille kohaselt oli 
2016. aastal kasutati põllu-
majanduse tarbeks 171 mil-
jonit hektarit maad, so um-
bes 40% EL maast. Põlluma-
jandusettevõtete arv oli 10,3 
miljonit, neist kaks kolman-
dikku olid väiksemad kui 5 
ha. Seevastu 3% EL põlluma-
jandusettevõtetest, mis olid 
suuremad, kui 100 ha, kasu-
tasid ühtekokku üle poole EL 
põllumajandusmaast. 

Ainult 11% põllumajandusjuhtidest 
olid nooremad kui 40 aastat, see-
vastu 32% juhtidest olid 65-aasta-
sed või vanemad.  

Üldiselt võib põllumajanduste-
gevuse EL-s jaotada kolme gruppi: 
1) elatustalu, mille puhul tootmise 
eesmärk on eelkõige toita perekon-
da; 2) väikesed ja keskmise suuruse-
ga põllumajandusettevõtted, mis on 
enamasti perefirmad; 3) suured põl-
lumajandusettevõtted. 

Kolmandik taludest asub 
Rumeenias
Kolmandik kõigist EL taludest 2016. 
aastal asus Rumeenias (33%), tei-
ne oluline osa Poolas (14%), Itaalias 
(10%, 2013. a. andmetel) ja Hispaa-
nias (9%).  Kuigi põllumajanduset-
tevõtete arv oli muljetavaldav, olid 
enamus neist väikesed: 65% alla 5 
hektari. Samas 7% üle 50 ha suurus-
test farmidest kasutas 68% põllu-
majandusmaast. Suurim kontrast oli 
Rumeenias, kus 93% 3,1 miljonist 
talust olid väiksemad kui 5 hektarit, 
kuid 0,5% 50-hektaristest ja suure-
matest taludest kasutasid 51% põl-
lumajandusmaast.  Suuremad põl-
lumajandusettevõtted (50 ha ja roh-
kem) olid rohkem levinud Luksem-
burgis (52% taludest), Prantsusmaal 
(41%), Ühendkuningriigis (39%) ja 
Taanis (35%). 

Eestis oli Eurostati andmetel 
2016. aastal alla 5 hektari suuru-
si talusid 31,6% ning nad kasutasid 
1,3% põllumajandusmaast, seevastu 
17,7% 50-hektarilistest ja suurema-
test ettevõtetest kasutas 85,1% Eesti 
põllumajandusmaast.

Üle poole EL 
põllumajandussektori 

käibest tuleb Prantsusmaalt, 
Saksamaalt, Itaaliast ja 
Hispaaniast
Kontrastid põllumajandusettevõte-
te suuruses peegelduvad ka nende 
majanduslikus võimekuses. 4 miljo-
nit EL 10,3 miljonist põllumajandus-
ettevõttest andis standardtoodan-
gut väärtusega alla 2000 euro, moo-
dustades vaid 1% EL põllumajandu-
se kogutoodangust. 296 000 talu 
(3% kõigist majapidamistest) toot-
sid igaüks 250 000 euro väärtuses 
ehk 55% EL põllumajanduse kogu-
toodangust 2016. aastal.

Umbes pool (54%) standardtoo-
dangust põllumajanduses tuli Prant-
susmaalt (17%), Saksamaalt (13%), 
Itaaliast (12% 2013.a. andmetel) 
ning Hispaaniast (11%). Kuigi kol-
mandik taludest asub Rumeenias, 
tuli sealt ainult 3,4% EL põlluma-
jandustoodangust. 

Pool EL 
põllumajandusmaast asub 
Prantsusmaal, Hispaanias, 
ÜK-s ja Saksamaal
Prantsusmaa kasutas 2016. aastal  
27,8 miljonit hektarit maad põlluma-
jandustegevuse tarvis, mida on roh-
kem, kui üheski teises liikmesriigis 

(16% kogu EL põllumajandusmaast). 
Järgnes Hispaania 23,2 miljoni hek-
tariga (14%), Ühendkuningriik 16,7 
miljoni hektariga (10%), Saksamaa 
15,2 miljoni hektariga (9%) ning 
Poola 14.4 miljoni hektariga (8%). 
Põllumajandusmaastik oli dominee-
riv mitme riigi maapiirkondades, 
näiteks Ühendkuningriigis (69%), Ii-
rimaal (72%) ja Taanis (62%). Vas-
tupidine oli olukord Soomes (8%) ja 
Rootsis (7%), kus maa on peamiselt 
kaetud metsaga, ning ka Küprosel oli 
põllumajandusmaastikku vaid 12%. 

Põllumehed on peamiselt 
mehed ning nende hulgas 
on vähe noori
2016. aastal töötas põllumajandus-
ettevõtte juhina EL-s 10,3 miljonit 
inimest. Neist 32% olid 65-aastased 
või vanemad; ainult 11% põlluma-
jandusettevõtete juhtidest olid noo-
remad kui 40-aastased. 

Noorte talunike vähesus torkas 
eriti silma Küprosel (3.3% kõikidest 
põllumajandusettevõtete juhtidest), 
Portugalis (4,2%) ja Ühendkuning-
riigis (5, 3%). Rohkem oli neid Aust-
rias (22,2%), Poolas (20,3%) ja Slo-
vakkias (19,0%). Siiski oli märga-
tav, et noorimad farmijuhid tegut-

sesid piirkon-
na suuremates 
ettevõtetes nii 
pindala, loo-
made arvu kui 
standardtoo-
dangu suuru-
se poolest kui 
üle 65-aasta-
sed ja vane-
mad farmiju-
hid. Eestis oli 
2016. aastal 
alla 40-aasta-
seid farmijuh-
te 1,5% ning 
65-aastaseid 
ja vanemaid 
27,5%. Põllu-
mehe ametis 
domineerivad 
mehed, vaid 
ainult iga kol-
mas kümne 
farmijuhi hul-
gast on naine 
(29%). Noorte 
farmijuhtide 
hulgas oli nai-
si 23%.
Loe lisa siit.

EL põllumajandusettevõtete struktuuri uuring

Majapidamiste suurus ja kasutatav põllumajandusmaa EL-s 2016

Allikas: Eurostat

Majapidamiste suurus ja kasutatav põllumajandusmaa Eestis 2010 -2016

Allikas: Põllumajandusministeerium

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9028470/5-28062018-AP-EN.pdf/8d97f49b-81c0-4f87-bdde-03fe8c3b8ec2
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Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

Euroopa põllumeeste kongress toimub tänavu Austrias
Copa-Cogeca kord kahe aas-
ta jooksul korraldatav Eu-
roopa Põllumeeste Kong-
ress toimub tänavu 10.-12. 
oktoobrini EL eesistuja-
maal Austrias, Linzi Design 
Center´is.

Kongressi peateema on „Toites Eu-
roopa tulevikku“. Kõigile Copa-Co-
geca liikmetele avatud ürituse ees-
märk on rääkida kaasa olulisima-
tel päevakohastel poliitikateema-
del nagu EL järgmise perioodi eel-
arve ning ühise põllumajanduspolii-
tika tulevik. Tähelepanu pööratak-
se muidugi ka Brexitile ja rahvus-
vahelistele kaubandusläbirääkimis-
tele, Euroopa põllumajanduse rolli-
le globaalses kontekstis keskkonna-
kaitses, kliimaeesmärkide tagamisel 
ja innovatsioonitegevustes. 

Põllumehed on toidu esmatoot-
jad. Nad otsivad võimalusi tagada 
Euroopa tarbijaile järjepidevalt ohu-
tu, kõrge kvaliteedi ja mõistliku hin-
naga toit, seejuures aidates kaasa 
looduskeskkonna seisundi paranda-
misele ning luues töökohti maapiir-
kondades ja edendades majandus-
kasvu.

Ülalnimetatut silmas pidades 
soovitakse Euroopa Põllumeeste 
Kongressil arutleda, mil viisil saab 
Euroopa põllumajandussektor ees-
seisvaid väljakutseid võimalusteks 
pöörata, et muuta EL põllumajandus 
säästlikumaks, konkurentsivõimeli-
semaks ning elujõulisemaks.

Kongressile oodatakse osale-
jaid 400 ringis, lisaks liikmesor-
ganisatsioonidele ka partnermaa-
dest Šveitsist, Norrast, Islandilt ja 
Türgist. Kongressi programmis on 

10. oktoobril toimuv seminar „La-
hendused tuleviku põllumajandu-
se jaoks“, millele järgneb õhtusöök 
ja laevasõit Doonaul. 11. oktoob-
ril toimub plenaaristung ning päe-
va lõpetab gala-õhtusöök. Reedel, 
12. oktoobril pakuvad Copa-Cogeca 
liikmesorganisatsioonid Austria 
Põllumajanduskoda ja Austria Reif-
feisen Liit võimaluse külastada ko-
halikke põllumajandusettevõtteid.

Kongressi osalemistasu on Co-
pa-Cogeca ja EL noortalunike or-
ganisatsiooni CEJA liikmetele 350 
€, mitteliikmetele 700 € ning ning 
saatvale isikule 150 € pluss 35 € 
farmikülastuste eest. Kongres-
si töökeeled on inglise, prantsuse, 
saksa, itaalia, hispaania ning poo-
la keel.

Lisainfot vaata siit. 
Registreerimisvorm

http://www.copa-cogeca.be/farmerscongress2018.aspx?lang=en
https://event.copa-cogeca.eu/Registration/Step0.aspx?lang=en
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