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Teema: Cogeca Põllumajandusühistute Koordineeriv Komitee (CCC) 

Toimumisaeg ja koht:  19. juunil 2019.a., Copa-Cogeca, Rue de Treves 61, Brüssel 

Aruande koostas: Ene Kärner 

Koosolekut juhatas CCC president Leonardo Pofferi (Itaalia). 

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

3. Info ühistuid promovatest sündmustest. Üritus Poolas. Oli väga edukas, tänu toetuse ja 

korralduse eest. Ühistute külastus oli eriti muljetavaldav, komisjoni esindaja oli kaasas. Ainult sel 

viisil on võimalik hinnata, kuidas poliitika tegelikkuses töötab. Andke teada, kui mõni liikmesriik 

korraldab midagi.  

4. Ühistute kommunikatsioonikampaania. Koostatud „17 põhjust ühistegevuseks“. Kooskõlas 

ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. Kontakteerutakse iga liikmesriigiga eraldi, et koguda infot. 

Kontseptsioon sarnane toiduraiskamise kampaaniaga, kogutakse näiteid, pannakse kaardile. Kavas 

valmis saada 4. juulil, rahvusvahelisel ühistute päeval. Teaser sotsiaalmeediasse. Edasine veebilehe 

promo, bukleti tootmine. Iga kuue kuu jooksul küsitakse info täiendamist. 

5. Biomajanduse ja tootjaorganisatsioonide konverents toimub 24. juunil komisjonis. Seda 

kantakse üle veebis. Mitmed esitlused organisatsioonide biomajanduse tegevustest.  

6. Ühistute innovatsiooniauhind. Seotakse kestliku arengu eesmärkidega, ÜPP eesmärkidega. 

Peame koostama org-komitee, kes esmalt hindab saabunud taotlusi ja esitab need žüriile, mis 

toimub järgmisel koosolekul, kandidaat esitada 30. augustiks. Järgmisel koosolekul esitletakse 

täpsemat plaani.  

7. ÜPP strateegilised plaanid seoses ühistutega. Pakkuge välja, mida tahate näha tuleviku ÜPP-s, 

nö valikute menüü, nt mingite rahvuslike probleemide lahendamiseks. Vaadake, kuhu see sobitub 

(otsetoetus, maaelu areng jne), kuidas töötaks, kes oleks abikõlblik, kuidas vastab eesmärgile, 

mida täpselt toetatakse (ha/ettevõtet/ loomi…), kas regionaalne, rahvusvaheline jne. Tulemused 

on mõeldud CC liikmetele abiks. Juulis esitletakse dokumendi mustandit.  

8. Tootjaorganisatsioonidest liikmesriikides. Tulevikuvahend, mille abil promoda ühistegevust. 

Hispaania soovib kasutada seda ka ühistute ühinemiseks. Praegu rohkem probleeme, kui kasu PO-

de reeglitest. Promotakse pigem mujal kui põllumajandussektoris, nt kaubanduses. Praegu võib 

liikmesriik ise otsustada, millist organisatsiooni tahab, mitte komisjon. Hispaania seadusandluse 

üks eesmärke on muuta kommertsialiseerimine kohustuslikuks, kuigi see ei ole EL nõue. 

Kehtestatud on miinimumsuurus (nt n arv lehmi), kuid mitte miinimumarv liikmeid – seda nähakse 

probleemina, nt üks suur farm võib olla eraldi PO. Kas PO peaks olema tõeline majandusjõud või 

midagi muud, nö kunstlikud organisatsioonid. Ühistu peaks saama kasutada PO seadusandlust ning 

mitte olema sellest takistatud.  
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Kreekas kuni 2017.a. kattis PO seadusandlus ainult 4 sektorit. Peale seda maaelu arengukavas ka 

teised sektorid, nüüd 24, kriteeriumid samad. 80% toodangust peab müüma PO kaudu. Suurem 

osa Podest on ühistud; tootjagruppide puhul on teisiti. Enim PO-sid puu-ja köögiviljasektoris. 

Portugalis vaadatakse rahvuslikku seadusandlust läbi. Praegu kohustuslik min number liikmeid. 

Probleemne on miinimum toodangu nõue, eraldi sektorite kaupa. 

Kogume infot liikmesriikide PO-dest. Promotsioonipoliitika osas probleem, et PO-de tunnustamine 

on liikmesriigiti nii erinev, et programmide heakskiit on keeruline. Saatke küsimused.  

9. Kliimamuutus. Copa-Cogeca dokumendi mustand on Agri-infos.  

10. Info Cooperatives Europe tegevustest. Toimus peaassamblee Strasbourgis. Plaan 

organiseerida ad hoc järelseminar Pariisis.  

 


