MEMO
Teema: Cogeca Põllumajandusühistute Koordineeriv Komitee (CCC)
Toimumisaeg ja koht: 9. septembril 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. Ühistute kommunikatsioonikampaania. Loodud veebiplatvorm, kus tutvustatakse 100 case
studies, kuidas täidetakse säästva arengu eesmärke. Väga hea sihtgrupini jõudmine, kohe, kui
inimesed selle avastavad, hakatakse saatma uusi juhtumianalüüse. Peamine osa ongi lood
liikmesriikide ja teemade kaupa. Brošüüri saab kasutada lobby-tegevuses. Reklaamitud Twitteris.
4. Poola organisatsiooni liikmeksastumise soov. Statuut on kooskõlas Cogeca nõuetega, kuigi
kuulub Sikora organisatsiooni ja on põhimõtteliselt seeläbi juba liige. Poola-siseselt on probleeme
nende aktsepteerimisega, kavatsevad jääda erapooletuks, lõpptulemus jääb presiidiumi otsustada.
Salajast hääletust saab teha, kui üks organisatsioon seda nõuab, see on demokraatlik.
5. Cogeca statuudi muutus, mis lubab valida 6 asepresidenti. Projekt saadetud liikmetele, tutvuge.
Otsus peab olema ühehäälne.
6. Cogeca presidendi valimised novembris, mandaat kolmeks aastaks. 22. november on
kandidaatide esitamise tähtaeg (presiidiumi koosolek on 28. nov.) Kirjaga peab kaasnema CV, ingl
v pr k, neid ei tõlgita. Kui tuleb rohkem, kui 1+6 kandidaati, valmistume valimisteks.
7. Biomajanduse konsortsium. Kuidas saame kiirendada uuringutegevusi ja turgu biomajanduses?
Finantseeritakse Horizon 2020 alt. Vt lisa Agri-infost.
8. Rootsi uus juhtimise hea tava koodeks ühistutele. Sobib kõikidele sektoritele, suurustele ja iga
liiki ühistutele. Aitab tutvustada ka ühistulist ärimudelit. 8 põhimõtet. Soovitakse ühistute liikmeid
kutsuda üles osalema juhtimises, olema teadlikud toimuvatest protsessidest.
9. Cogeca ühistute innovatsiooniauhind. Antakse välja 15.korda. Orgkomitee loomine, seejärel
edasised sammud.
10. Koosolekute kalender 2020. 9.septembril esimene CCC koosolek 2.septemri asemel.
11. Biomajanduse konverentsi tulemused. 24. juunil toimunud konverentsil osalesid võtmeisikud
institutsioonidest ja palju osalejaid. Esitleti 11 näidet ühistulisest biomajandusest. Raport ilmub
varsti, jagatakse.
12. Cogeca ärifoorum toimub 27. novembril Brüsselis, teemaks ühistute sotsiaalne, majanduslik ja
keskkonnamõju.
13. Info arengutest Baltimaades. E-Piima ja Piena Celsi ühinemisest andis ülevaate Eesti esindaja.
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