MEMO
Teema: Cogeca Põllumajandusühistute Koordineeriv Komitee (CCC)
Toimumisaeg ja koht: 15. mail 2019.a., Copa-Cogeca, Rue de Treves 61, Brüssel
Aruande koostas: Ene Kärner
Koosolekut juhatas CCC president Leonardo Pofferi.
1.-2. Koosoleku päevakord ja eelmise koosoleku raport kinnitati.
3. Copa-Cogeca tegevustest kliimamuutuse teemal. Tegemisel nii broshüür kui ka CC positsioon.
Tuleb rääkida ühistute rollist kliimamuutuse vastu võitlemisel. Saatke näiteid oma tegevustest.
4. Coop de France´i esitlus hiljutistest arengutest Prantsusmaal seoses ühistute hea juhtimistava
koostamisega. Marine Nossereau ettekanne on kättesaadav Agri-infost ja Brüsseli
esindusest.Sarnased kõnelused toimuvad paljudes riikides, tegu ühiskondliku arenguga. Sellest
nähtub, et osa inimesi soovib seada kahtluse alla ühistulise mudeli. Valitsus vb lihtsalti ei mõista
ühistulist mudelit. Näidati, et nt sodiaal, mis on ühistu, maksab farmeritele rohkem ,kui Lactalis,
mis on firma. Ei mõisteta, et ühistu on rohkem, kui vaid hinna tagaja. Ühistul on side oma
asukohaga, oma maaga, mis ei ole firma puhul oluline teema. Peame näitama, et tegutseme
erinevalt, kui firma ja selgitama, miks. Liberaliseerimine on ka selle üks põhjusi.
5. Info EL-s kasutatavatele ja toodetavatele mobiilsetele sõidukitele kehtivate nõuete harmoniseerimisest. Komisjon viib läbi maksumuse uuringut uute nõuete kehtestamisel. Farmeritele võib
olla kasu, kui puudutab ainult nt tulesid jms ning kättesaadavus suureneb. Kui hakatakse käsitama
laiust, massi jne, siis on probleemne, sest paljudes riikides neile masinatele erandid. Konsulteeritakse liikmesriikidega; kontakteeruge oma ekspertidega. 15. novembril toimub seminar, kus tutvustatakse uuringu tulemusi. Liikmetele on saadetud küsitluse lingid. Lisainfo Agri-infost või Brüsseli esindusest.
6. DG Agri seminari “Ühistute roll biomajanduses” tutvustus. Seminar toimub 24. Juunil 2019
Brüsselis. Osalemine ainult kutsetega, internetis ei saa registreerida. 10 näidet 8 liikmesriigist.
Koostatakse raport, ettepanekud edasisteks tegevusteks. Kavas on töötada lähemalt erinevate
sektoritega (teravili, vein jne) ning vaadata, kuidas sügavuti minna.Üldiselt on igale liikmesriigile 23 kohta.
7. Info 2. EL-Jaapani majanduspartnerluse foorumi kohta. Foorum toimub 16.-17. Mail Milanos.
Cogeca president Thomas Magnusson osaleb spiikerina põllumajanduse ja toidu sektsioonis.
Samas osaleb Magnusson ka õhtusöögil EL kaubandusvoliniku Cecilia Malmströmiga, et vestelda
kaubandusläbirääkimiste käigust.
8. Info Cogeca põllumajandusühistuid promova kommunikatsioonistrateegia kohta. Sekretariaat
tutvustas strateegiat. Kohalviibijad leidsid, et yuleb keskenduda säästva arengu eesmärkidele.
Lisaks soovitati korraldada võrgustiku loomise üritus 7. oktoobril uue Europarlamendi
põllumajanduskomiteega. Lisainfo EPKK Brüsseli esindusest.
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9. Info järgmise Cogeca ärifoorumi kohta. Foorum toimub 27. novembril Brüsselis, viimane selle
presidendi all. Teemat ei ole veel otsustatud, kuid räägiti kestlikkusest, tarbijate eelistustest,
rahvusvahelisest kaubandusest, rahastamisest, rahvusvahelistumisest. Tehke oma ettepanekud.
10. Sekretariaadi hiljutistest tegevustest vaata Agri-infost.
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