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Teema: CCC 
Toimumisaeg ja koht:  24.jaanuar 2018. a, Copa-Cogeca, Brüssel 
Aruande koostas: Ene Kärner 

Koosolekut juhatas Copa-Cogeca president Pekka Pesonen. 

1.-2. ok 

3. Poola organisatsioonide liikmeks astumine. Copas 6 liiget Poolast, kuid kuna Serafini organisatsioon 6 
kuud võlgu, siis Cogeca liikmeid ei ole, mis on probleemne. Seetõttu otsustasid esitada liikmeks astumise 
avalduse. Diskussioon organisatsiooni sobivusest.  

4. Copa-Cogeca rahandus-majanduskomitee koosseis. Cogeca esindaja vahetus, Juan Corbalan asendab 
ametist lahkunud Jonas Laxabacki; Maira 3-aastane juhatamiseaeg sai läbi, Thomas Memmert on uus 
juhataja.   

5. Cogeca ärifoorumid. Mais võib-olla Maltal, temaatika seoses kliimamuutustega kohanemisega. Toimub 
reedel, 18. mail, samal ajal ka Cogeca juhatuse koosolek. Kutsuja soovib korraldada ürituse ka 17. mail ja 
mõned turistlikud ja sotsiaalsed tegevused. Käsitletakse ilmselt hinnakõikumisi, tootmisviiside muutust, 
riskijuhtimist, nõuandeteenistust jm teemasid, mis seostuvad kliimamuutusega. Teise foorumi teema veel 
ebaselge, pigem sektoriaalne, kuna kolm viimast olid horisontaalse iseloomuga. Kaalumisel on 
mahepõllumajanduse teema. 

6. Cooperatives Europe tegevused. Koostöö nende initsiatiivile reflection grupile Euroopa tuleviku kohta. 
Coop Eur kohtub Jyrki Kataineniga, et rõhutada ühistute rolli Eur majandusele, kõikides sektorites. Kiri ka 
Junckerile. EUCC liikmed saavad tegevuste nimekirja sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse ettevõtluse 
valdkonnas, debatt sots.maj rollist tuleviku majanduse kujundamisel. Mõned tegevused ka Euroopa SME 
tegevusprogrammiga, initsiatiive Saksa majandusministeeriumilt, tegevuskava esitleti novembris, Coop Eur 
on andnud mõned soovitused sellesse tegevuskavasse. Äritegevuse üleviimine ühistuks, haridus ja koolitus. 
Järgmine ühine koosolek EUCC ja CC on märtsis. UN säästliku arengu platvorm.  
Magnusson ja Pesonen kohtusid Üleilmse Coop Alliansi uue presidendiga, kes on argentiinlanna, 
veterinaaria taustaga veisekasvataja. Leiti ühiseid teemasid, kuigi nt Mercosuri välditi.  

7. Olukord seoses CCTB-ga. Parlament on asumas viimasesse faasi. CC saatnud kirja raportöörile (NL, SD) ja 
kõigile saadikutele, et väljendada toetust teatud muudatustele, et säilitada spets instrumente ühistutele. 
Hääletus lükati eelmisel aastal edasi, nüüd ECOn 21 veebr ja plenaar märtsis. Tax ja legal komitee teinud 
arvamuse. 

8. Basel 3.5 protsess. 2016 lõpust jälgime lähedalt. Seotud ühistulise pangandusega, riskide hindamine. 
Mõned elemendid võivad olla keerulised põllumajandussektorile, nt panga sisemiste mudelite kasutamine 
riski hindamisel, mida soovitakse piirata. Komisjon on teinud samuti oma avalduse, EL tasandil 
seadusandluse loomiseks on vaja mõju-uuringut ja tavapärast seadusloome protsessi, sh avaliku arvamuse 
küsitlus. Ohtlik on, et mõned tegevused juba käivad, kui CC soovib siiski mõjutada. Seadusettepanek tuleb 
ilmselt pärast parlamendivalimisi, kehtima hakkab 2022. Edaspidi peab hakkama rääkima jätkusuutlikust 
finantseerimisest.  
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9. AOB.  

 

 


