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HORVAATIA LOODAB ÜPP OSAS
ÜHISE LÄHENEMISVIISI LEIDA

Horvaatia, kes võttis 1. jaanuaril Soomelt üle eesistujariigi ohjad, soovib märtsi-

kuisel põllumajandusnõukogu istungil tagada kokkuleppe üldise lähenemis-

viisi osas ÜPP reformipaketi ja üleminekueeskirjade kohta aastaks 2021. Moto

"Tugev Euroopa väljakutsete maailmas" all juhib EL noorim liige, kes liitus alles

2013. aastal, raskeid arutelusid järgmise finantsperspektiivi (2021-2027) ning

rahvusvahelise kaubanduse teemal (Ühendkuningriik lahkus EL-st 31. jaanua-

ril). Sarnaselt eelmiste eesistujariikidega jätkab Zagreb põllumajandusturgude

olukorra jälgimist.

 

Toiduohutuse, sanitaar- ja taimetervise meetmete osas on Horvaatia lubanud

edendada taimekaitsevahendite kättesaadavuse ühesugust taset ELis ning

tagada Euroopa tootjatele ja kauplejatele võrdsed võimalused. ÜRO rahvus-

vahelise taimetervise aasta jooksul püüab eesistujariik tagada ühised eeskirjad 

Eesistumise moto on "Tugev Euroopa väljakutsete

maailmas".
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2020 .  aasta  on  põllumajandus-

poli it ikas  otsustav  aasta ,  kuna

üheaegselt  on  vaja  tegeleda

kli imamuutustega  ja  muude

probleemidega ,  näiteks  ebavõrdsuse  

ja  populismi  tõusuga .

EL tasandil, mis käsitlevad taimse materjali tootmist, kontrolli, proovi-

de võtmist, importi, liikumist ja sertifitseerimist ning lubab edendada

kahjurite avastamist, nendest teatamist ja likvideerimist. Toiduohutu-

se, veterinaaria ja loomade heaolu valdkonnas jätkab eesistujariik

arutelusid loomahaiguste ennetamise, tõrje ja likvideerimise meet-

mete üle Euroopa tasandil. Nii Euroopa roheline lepe kui ka stratee-

gia „Talust lauale“ on 1. poolaasta kesksete plaanide hulgas, samal ajal

kui jätkatakse arutelu uue Euroopa metsastrateegia vastuvõtmise üle

perioodiks pärast 2020. aastat.

4.-7. veebruaril toimus Opatijas 64. taime-

kaitse teemaline seminar

17.-18. märtsil Zagrebis konverents teemal

peretalude ja noortootjate väljakutsetest ja

perspektiividest

1.–2. aprillil EFSA 75. nõuandefoorumi

kohtumine Osijekis

28. – 29. aprillil Zagrebis EFSA kommuni-

katsiooniekspertide võrgu kohtumine

6. – 8. maini Šibenikis EL-i makseasutuste

direktorite 47. konverents

12. – 14. mail Opatijas konverents teemal

„Biomajanduse potentsiaali kasutamine“ 

4.-7. juunil Dubrovnikus seitsmes rahvus-

vaheline sümpoosion Vahemeremaade

viinamarjasortidest

17. juunil Zagrebis marutaudi teemaline

konverents

Muude mitteametlike kohtumiste hulka

kuuluvad taimetervise teenuste juhtide ja

komisjoni töörühma kohtumine Dubrovni-

kus 18. – 20. mail, ELi metsandusjuhtide

kohtumine Zagrebis 26. – 28. mai, maaelu

arengu direktorite kohtumine Splitis 3.

juunil, kalandusatašeede kohtumine

Zadaris 16.-18. juunil ja veterinaarametnike

kohtu-mine Zagrebis 16. – 19. juunil.

 

SAAK ON TÄHTIS, KUID OLULINE ON KA KESTLIKKUS

Horvaatia põllumajandusminister Marija Vučković on eesistumise

prioriteete tutvustades ütelnud, et 2020. aasta on põllumajandus-

poliitikas otsustav aasta, kuna üheaegselt on vaja tegeleda kliima-

muutustega ja muude probleemidega nagu ebavõrdsus ja populismi

tõus. Vajame ambitsioonikat eelarvet, sest ÜPP on ülitähtis põlluma-

jandustootjate jaoks. Eesistujariigi prioriteedid on ka jätkusuutlikkus

ja lihtsustamine „nii palju, kui võimalik“. Koostamisel olevates riiklikes

strateegiakavades ei tohiks olla suuri karistusi väikeste heitkoguste

eest. Reformipaketi eesmärgi saavutamine, et tagada suurem kesk-

konnakaitse ja kliimamuutustega seotud tegevused on suur väljakut-

se, kui meil selleks vahendeid pole. Peame toetama neid põllumehi,

kes on loodusvarade ja keskkonna kaitsmisel suure panuse andnud.

Samuti soovib minister, et muutuks arusaam põllumajandusest, tead-

vustataks rohkem selle rolli keskkonnakaitses. "Muidugi on saagid

olulised, kuid oluline on ka kestlikkus," sõnas Vučković. Minister rõhu-

tas väikeste perefarmide, mis moodustavad 97% Horvaatia põlluma-

jandussektorist, otsustavat tähtsust, kutsudes üles looma piisavat

õigusraamistikku, mis võimaldaks neil edasi areneda. Rääkides stra-

teegiast “Talust lauale“, mis peaks ilmuma mais, ütles Vučković, et

teema integreeritakse kõigisse sektoritesse. Samuti kutsus ta üles vä-

hendama pestitsiidide kasutamist ja leidma looduslikumaid lahendu-

si, samal ajal peaks ELi põllumajandus säilitama ülemaailmse konku-

rentsivõime. Minister rõhutas loomade heaolu tähtsust - teema, mille

osas Horvaatia lähenemine on konstruktiivne, eriti loomatervise taga-

misel transpordil ja võitluses lemmikloomade ebaseadusliku kauban-

dusega. Horvaatia ootab huviga "EL metsandusstrateegia pärast aas-

tat 2020" valmimist aasta lõpuks ning soovitab siduda metsandust

Rohelise kokkuleppe meetmetega. Samuti on vaja uurida, mida saaks

uute tehnoloogiate abil saavutada, aidates põllumehi ja tagades, et

põllumajandustegevus maapiirkondadesse alles jääks.

Loe lähemalt SIIT.

OLULISED SÜNDMUSED HORVAATIA
EESISTUMISE AJAL

https://www.youtube.com/watch?v=HEIyQmgITUY
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-76-2018-INIT/et/pdf
https://eu2020.hr/
https://www.youtube.com/watch?v=HEIyQmgITUY
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TRILJON EUROT EL ROHELISE
KOKKULEPPE RAHASTAMISEKS
Euroopa Komisjon tutvustas rohelise

kokkuleppe investeerimiskava ja õiglase

ülemineku mehhanismi.

Euroopa rohelises kokkuleppes seatud eesmärkide saavutamiseks ta-

gatakse investeerimiskava abil järgmise kümne aasta jooksul vähe-

malt triljon eurot kestlikke investeeringuid. Üks osa investeerimiska-

vast on õiglase ülemineku mehhanism, millega soovitakse tagada aus

ja õiglane üleminek rohelisele majandusele. Sellega kaasatakse aas-

tail 2021 –2027 vähemalt 100 miljardi euro väärtuses investeeringuid,

et toetada inimesi neis piirkondades, mida üleminek kõige rohkem

mõjutab.

25% EL  eelarvest

kulutatakse  kl i ima -

tegevustele ;  ÜPP -s  on  see

osa  juba  40%.

Copa-Cogeca Presiidiumi koosolekul osalenud

Majandus- ja Rahandusküsimuste Peadirektoraa-

di esindaja Markus Schulte sõnul töötatakse välja

seadusettepanekut; küsimus on, kui suures osas

projekte toetatakse. Kestlikkus on küsimus, sa-

muti see, kuhu täpselt peaksid liikmesriigid in-

vesteerima. Koostatud on liikmesriikide ülevaa-

ted, mida praegu läbi räägitakse. Plaanitakse ava-

liku laenu väljatöötamine järgmise kuu lõpuks,

uuendatakse kestliku rahastamise strateegiat.

Riigiabireeglite ülevaatamine toimub 2021. aasta

jooksul. Kord aastas hakkab toimuma kestliku

rahastamise üldkogu, suur võimalus osapooltel

suhelda ja teatada vajakajäämistest. 

Komisjon on teinud ettepaneku eraldada kliimameetmete ja kesk-

konnakulutuste jaoks 25% koguvahenditest, hõlmates paljusid eri

vahendeid (nt Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond, Euroopa

Põllumajanduse Tagatisfond, Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühte-

kuuluvusfond ning programmid „Euroopa horisont“ ja LIFE). 

 

Programm „InvestEU“ võimendab ligikaudu 279 miljardi euro väärtu-

ses era- ja avaliku sektori kliima- ja keskkonnaalaseid investeerin-

guid ajavahemikus 2021–2030. See annab ELi eelarvetagatise, mis

võimaldab EIP grupil ja teistel rakenduspartneritel investeerida roh-

kematesse ja suurema riskiga projektidesse, kaasates erainvestoreid.

 

Et keegi ei jääks maha, tagab õiglase ülemineku mehhanism aasta-

teks 2021 –2027 vähemalt 100 miljardi euro väärtuses investeerin-

guid ning vahendid saadakse ELi eelarvest, liikmesriikide kaasrahas-

tamisvahenditest, programmist „InvestEU“ ja Euroopa Investeerimis-

pangalt  (EIP). Kokku kümne aasta jooksul kaasab õiglase ülemineku

mehhanism ligikaudu 143 miljardit eurot.

25% KOGUVAHENDITEST KLIIMAMEETMETE JA
KESKKONNAKULUTUSTE JAOKS

Lisaks sellele tagavad innovatsioonifond ja mo-

derniseerimisfond ELi üleminekuks kliimaneut-

raalsusele ligikaudu 25 miljardit eurot ning mo-

derniseerimisfondi puhul keskendutakse eelkõi-

ge väiksema sissetulekuga liikmesriikidele. Need

fondid ei ole osa ELi eelarvest, aga neid rahasta-

takse osaliselt tulust, mis saadakse saastekvooti-

de enampakkumisest põhipoliitikavahendi ehk

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi raames.

UUT RAHA 7,5 MILJARDIT EUROT

PÕLLUMEHED ON KRIITILISED

Copa-Cogeca liikmete sõnul on raske mõista, et

kui pidevalt on räägitud põllumajandussektori

raha vähendamisest, siis nüüd leitakse üheainsa

eesmärgi täitmiseks triljon eurot. Mitmete eri

fondide raha kasutamine toob kaasa lisabüro-

kraatia. Täiesti vastuvõetamatu on aga, et põllu-

mehed ei ole roheleppe koostamisse kaasatud.

Loe lähemalt SIIT.

EDASISED SAMMUD

Komisjon on Euroopa rohelise kokkuleppe inves-

teerimiskava osana teinud ettepaneku luua õig-

lase ülemineku mehhanism, mis hõlmab uut õig-

lase ülemineku fondi. Õiglase ülemineku fondile

eraldatakse ELi eelarvest 7,5 miljardi euro väärtu-

ses uusi vahendeid. Fondist toetatakse peamiselt

neid piirkondi, kus paljud inimesed töötavad kivi-

söe, pruunsöe, põlevkivi ja turba tootmises, või

piirkondadele, kus asuvad kõige suurema kasvu-

hoonegaaside heitemahukusega tööstusharud.

Allikas: Euroopa Komisjon

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2629_et.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2629_et.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2629_et.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/qanda_20_24
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2629_et.htm
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ILMA VAKTSIINITA ON
VÕITLUS SIGADE AAFRIKA
KATKUGA KEERULINE
Berliini konverentsil rõhutati üleilmse

koostöö tähtsust.

17. jaanuaril toimus Berliinis Rahvusvahelise Rohelise Näda-

la raames konverents „Maailma sealihatootmise tulevik siga-

de Aafrika katku (SAK) ohus”, kus osalesid ELi ja kolmandate

riikide ministrid, rahvusvahelised organisatsioonid ja huvi-

grupid. Avakõnes kutsus ELi tervise ja toiduohutuse volinik

Stella Kyriakides ühiselt ja üleilmselt tegutsema SAK likvi-

deerimise nimel, kuna ükskõik kui tugev on meie süsteem

Euroopas, ei suuda me selle haigusega üksi võidelda. Volinik

kinnitas, et ülitähtis on tihe ja tõhus koostöö ja suhtlus valit-

suste, rahvusvaheliste ja riiklike organisatsioonide vahel, aga

ka põllumajandustootjate, jahimeeste, tööstuste ja kodani-

ke vahel. SAKi enneolematu üleilmne levik kujutab ohtu ko-

gu seakasvatussektorile terves maailmas ja võib tuua kahju-

likke tagajärgi keskkonnale ja ökosüsteemidele ning nega-

tiivset mõju põllumajandusele ja kaubandusele. Ta kutsus

konverentsil osalejaid üles jõustama Maailma Loomatervis-

hoiu Organisatsiooni (OIE) kehtestatud norme, mis võimal-

davad ohutul kaubandusel jätkuda ning tagavad seakasva-

tuse ja -tootmise kestlikkuse. Usaldus ja kindlustunne on

ohutu kaubanduse tagamiseks olulised, samuti äritegevuse

järjepidevus. Avatud ja ausa dialoogi kaudu saame parimini

edendada kaubanduspartnerite vahel piirkondadeks jaota-

mise ja tsooneerimise tunnustamist. Volinik kutsus osalejaid

üles suurendama jõupingutusi teabe jagamiseks, sest vaja-

me läbipaistvat ja õigeaegset andmevahetust ning kooskõ-

lastatud uurimisalgatusi vaktsiini väljatöötamisel. Ilma vakt-

siinita on haiguse ülemaailmne likvideerimine väga keeru-

line, ütles ta. Volinik kinnitas konverentsil osalenud välisrii-

kide ametnikele, et piirkondadeks jaotamine tagab kogu

EList eksporditava liha range kontrolli. Euroopa Komisjon on

kulutanud alates 2014. aastast katkuvastasele võitlusele 110

miljonit eurot, kuid veel on palju vaja ära teha, sealhulgas

ka globaalsel tasandil. SAKi globaalsete tagajärgede piira-

miseks tuleb teha kõik võimalik, kuid ainult siis, kui ühenda-

me oma jõupingutused ja ressursid, saavutame edu, 

TOOTJAID JA PARTNEREID TULEB SAK-IGA
VÕITLUSEL TOETADA

Copa-Cogeca peasekretär Pekka Pesonen kutsus  üles aren-

dama tugevat ja tõhusat metssigade majandamist kõigis

liikmesriikides, olenemata sellest, kas see riik on SAK-vaba

või mitte. Osutades ELi põllumajandustootjate märkimis-

väärsetele jõupingutustele, sh investeeringutele ettevõtete

bioohutuse parandamiseks, ootavad põllumehed komisjo-

nilt tugevat poliitilist pühendumust, et kõigis liikmesriikides

rakendada vajalikke meetmeid metssigade populatsiooni

oluliseks vähendamiseks. Koos inimfaktoriga on SAKi pea-

miseks levitajaks metssiga, kes suudab haigust kanda sada-

de kilomeetrite kaugusele. Nii põllumeestele, kes on juba

kannatanud SAKi tõttu, kui ka neile, kes valmistuvad enne-

tavateks meetmeteks, on hädavajalik saada piisavat toetust.  

SAK ületab riigipiire, mistõttu on vaja rangemat kontrolli EL-

i piiril ning reisijate ja turistide teadlikkuse suurendamist

haiguse leviku kohta, arvestades, et viirus võib toodetud või

töödeldud lihas püsida päevi. Copa-Cogeca kutsus ELi ja

liikmesriikide ametivõime üles nõudma, et kolmandad rii-

gid tunnustaksid regionaliseerimise põhimõtet, kuna eks-

pordikeeld meie peamistele seakasva-tajatele oleks katast-

roofiline. OIE soovituste järgimisel peaks regionaliseerimi-

sel metssigade ja kodusigade vahel vahet tegema. Tihedam

rahvusvaheline koostöö  idanaabrite ja Aasia partneritega

on möödapääsmatu, sest  EL-l on haiguse ohjamisel ja likvi-

deerimisel palju kogemusi, mida saame kaubanduspartne-

ritega jagada. Samuti on oluline, et Euroopa leiaks võimalu-

se toetada Hiinat võitluses selle haigusega.

SAK  ületab  r i ig ipi i re ,  mis

vajab  rangemat  kontrol l i  EL - i

p i i r i l  ning  reis i jate  ja  tur ist ide

teadl ikkuse  tõusu .

 

Allikas: Euroopa Komisjon
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LUKSEMBURGIS KEELA-
TAKSE GLÜFOSAADI
KASUTAMINE
Kiiretele loobujatele makstakse

hüvitist.

Luksemburgi valitsus teatas 16. jaanuaril, et koalitsioonilep-

pes (2018-2023) võetud kohustuse raames on neist saamas

esimene liikmesriik, kes nõuab glüfosaadi kasutamise lõpe-

tamist 31. detsembriks 2020. 

Luksemburgi põllumajanduse, viinamarjakasvatuse ja maa-

elu arengu minister Romain Schneider kinnitas pressikonve-

rentsil esinedes kavatsust glüfosaati sisaldavate taimekaitse-

vahendite müügiluba alates 1. veebruarist 2020 kehtetuks

tunnistada. Üleminekuaeg kestab kuni 30. juunini, mil tohib

olemasolevad varud turul realiseerida ning professionaalsed

ja erakasutajad võivad glüfosaati kasutada kuni 31. detsemb-

rini 2020. aastal. Schneider usub, et Luksemburgi valitsuse

otsus mõjutab ka teisi liikmesriike, näiteks Austriat. Põlluma-

jandustootjatele, kes loobuvad 2019/2020 perioodil toime-

aine kasutamisest, makstakse hüvitist 30 eurot põllumajan-

dusmaa hektari kohta, 50 eurot viinamarjakasvatuseks kasu-

tatava maa hektari kohta ja 100 eurot viljapuude all oleva

maa hektari kohta. Schneider kiitis põllumeeste tahet lõpe-

tada glüfosaadi kasutamine tähtajast varem. Siiani on 1005

talust, kes osalevad maastikuhooldusprogrammis, 592 kin-

nitanud vabatahtlikult glüfosaadist loobumist. Veinitootjad,

kes nõustuvad lõpetama herbitsiidide kasutamise oma viina-

marjaistandustes, saavad hüvitist vahemikus 500–550 eurot

hektari kohta, sõltuvalt maa kaldest. Glüfosaadi kasutamise

lõpetamine on osa taimekaitsevahendite kasutamise vähen-

damise strateegiast riikliku tegevuskava raames (National

d'Action National (PAN) de réduction des produits farma-

ceitiques), mille eesmärk on taimekaitsevahendite kasutami-

se 50%-line vähendamine 2030. aastaks ja kõige ohtlikuma-

te või enim kasutatavate toodete kasutuse vähendamine

3% võrra 2025. aastaks.

Copa-Cogeca kinnitas hiljuti seisukoha taimekaitsevahen-

dite kasutamise ja kättesaadavuse suhtes. Selles öeldakse,

et taimekaitsevahendites sisalduvatesse aktiivainetesse

tuleb suhtuda samamoodi nagu kõikidesse teistesse kemi-

kaalidesse, mis võivad mõjutada tervist ja keskkonda, hin-

nates neid selgete teadusel põhinevate läbipaistvate reeg-

lite alusel. Euroopa Komisjon hoiab taimekaitsevahendi-

test rääkides kinni ohupõhisest lähenemisest; vajalik on

aga teaduspõhine riskide hindamine, kus arvestatakse nii

ohte kui ka toimet. Teaduslikult on tõestatud, et ilma tõ-

husate taimekaitsevahenditeta saagikus väheneb ning

seetõttu satub toidujulgeolek ohtu. Taimekaitsevahendite

kasutuse vähendamine ei tohi kahjustada põllumeeste

majandustulemusi, toiduohutust, toidujulgeolekut ega

tarbijakaitse standardeid. Uute toimeainete EL-s registree-

rimisele kuluv aeg ja kulud on hiljuti oluliselt suurenenud

ning mõnesid aineid enam ei tunnustata. Selge, kiire ja

läbipaistev uute toimeainete registreerimise kord peab

olema tagatud; madala riskiastmega toimeainete ja bio-

kontrolli vahendite tunnustamise protseduuri tuleb aga

veelgi lihtsustada.

Loe Copa-Cogeca seiskukohta SIIT.

TAIMEKAITSEVAHENDITE ALANE ARUTELU PEAKS
KESKENDUMA JÄRGMISTELE TEEMADELE:

COPA-COGECA NÕUAB TAIMEKAITSEVAHENDITE
KÄTTESAADAVUST

Integreeritud kahjuritõrje kui taimekaitse standard;

Aktiivsete toimeainete ja taimekaitsevahendite

tunnustamise kord Elis;

Väikese tähtsusega kasutuse ja erakorralise kasutamise

Tarbijate teadlikkus: ELi põllumajanduse järjepidevuse

võtmetegur;

Toiduga kindlustatuse tagamine;

ELi ametid ja toiduohutuse standardite tagamine;

Rahvusvahelise tarbija teadlikkuse tugevdamine ELi

kõrgete tootmisstandardite kohta;

Uued põllukultuuride kaitse tehnoloogiad.

     vajadus erikultuuride puhul;

Foto: https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
https://www.copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=3741437&fmt=pdf
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy
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EL-I PÕLLUMAJANDUSMINISTRID
NÕUDSID MEE TÄPSEMAT
MÄRGISTAMIST

 Mesinduse teema kerkis päevakorda ka jaa-

nuari lõpus toimunud EL põllumajandus- ja

kalandusministrite nõukogu koosolekul. Bul-

gaaria, Tšehhi, Küprose, Eesti, Kreeka, Ungari,

Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Leedu, Poola, Por-

tugali, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja His-

paania ministrid tegid üleskutse mee detail-

semaks märgistamiseks. Direktiivi (EÜ) 2001/

110  kohaselt võib mett kirjeldada kui segu

„EList ja kolmandatest riikidest pärit meest”.

Arvestades, et väljastpoolt ELi pärit mesi on

odavam, saavad odavamat toodet ostvad tar-

bijad vähem teavet. Liikmesriikide koalitsioon

tuletas nõukogule meelde, et EL on pühen-

dunud kõrgetele keskkonna- ja kvaliteedi-

standarditele ning mee päritolumärgistus an-

naks parema jälgitavuse, väldiks tarbijate ek-

sitamist ja kehtestaks õiglase turustamise.

Nad kutsusid komisjoni üles kaaluma direktii-

vi avamist probleemi lahendamiseks ja mee-

segude selgemaks märgistamiseks. Kahjuks ei

nõustunud komisjon ettepanekut menet-

lusse võtma. Põllumajandusvolinik Wojciec-

howski ütles hiljem ajakirjanikele, et stratee-

gia „Talust lauale” on võimalus seda teemat

uurida ja selgitada, kas seda saab ka prakti-

kas rakendada.

Mes i l a s t e  p i dam ine  j a  t a imede  t o lme l d am ine  on
ää rm i s e l t  o l u l i n e  põ l l uma j andu s e l e ,

a i andu s e l e  j a  kogu  e l u r i k ku s e l e .  

See t õ t t u  ohu s t ab  meesek t o r i  r a s k e  o l u ko rd
o t s e s e l t  ka  t e i s i  t e g e vu s a l a s i d .

MEE MADAL HIND JA ODAV
HIINA IMPORT SEAVAD ELI MEE-
TOOTMISE OHTU

Euroopa meetootjad seisavad silmitsi kriitilise turuolukorraga – 2019. a. 

ELi meetoodang langes halbade ilmastikutingimuste tõttu, kuid hinna-

tõusu sellele ei järgnenud. Mee turuhind ei kata enam tootmiskulusid,

samal ajal tuleb kolmandatest riikidest sisse hulgaliselt odavat madala

kvaliteediga mett, mis kokkuvõttes seab ohtu meetootmise tuleviku EL-

is. Seetõttu koostasid Copa-Cogeca liikmed tegevuskava, milles paku-

takse välja meetmed 650 000 Euroopa meetootja vee peal hoidmiseks.

 

Alates 2013. aastast on Euroopa meetootjad võidelnud kasvava impordi-

ga Hiinast (keskmine hind oli 2019. a. 1.24 €/kg). Keskmine mee tootmis-

hind Euroopas 2018. aastal oli 3.90€/kg. Sellise hinnaerinevuse tekkimist

saab selgitada ainult massilise suhkrusiirupi lisamisega meele, mida on

piirikontrollis raske tuvastada ning Hiina tootmismeetoditega, mis ei

vasta Euroopa standarditele.  Copa-Cogeca mesinduse töögrupi juht Eti-

enne Bruneau ütles, et kui turuolukord oluliselt ei parane, ei suuda mee-

tootjad peatselt enam oma tegevust jätkata. Ohus on 10 miljonit mesi-

lastaru üle kogu Euroopa. Mesilaste pidamine ja taimede tolmeldamine

on äärmiselt oluline põllumajandusele, aiandusele ja kogu elurikkusele,

seetõttu ohustab mesinduse raske olukord otseselt ka teisi sektoreid.

Copa-Cogeca koostas tegevuskava turukriisiga

toimetulekuks.

LÜHI- JA PIKAAJALISED MEETMED MEESEKTORI
ABISTAMISEKS

Copa-Cogeca mesinduse töögrupp pakub välja tegevuskava meesektori

abistamiseks nii lühi- kui ka pikaajaliste meetmete rakendamise kaudu.

Muude ettepanekute kõrval nõutakse, et kolmandatest riikidest, eriti

Hiinast imporditav mesi peab vastama EL mee definitsioonile ning pärit-

olumärgistus peab kehtima kõikidele meesegudele. Kontrolli tugevda-

miseks kutsub Copa-Cogeca komisjoni üles käivitama koos liikmesriiki-

dega uue kooskõlastatud kontrollikava, mis oleks suunatud kolmanda-

test riikidest pärit üle 20 tonniste meepartiide impordile. Copa-Cogeca

nõuab ka tihedas koostöös EL Teadusuuringute Ühiskeskusega Euroopa

mee referentlabori loomist ning Euroopa meeturu vaatluskeskuse üles

seadmist.

Loe lähemalt SIIT. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-tfra_mar2019_en.pdf
https://www.copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=3744239&fmt=pdf
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ELI TOIDUKAUBANDUSE ÜLEJÄÄK
SAAVUTAS 2019. A. OKTOOBRIS
REKORDTASEME

EL Põllumajanduse Peadirektoraadi 9. jaanuaril avaldatud aruande koha-

selt jõudis EL-i toidueksport ja põllumajandustoodete kaubandus 2019.

aasta oktoobris uuele rekordtasemele.  „ELi põllumajandus- ja toiduaine-

kaubanduse monitooring: areng kuni oktoobrini 2019 ” näitab ekspordi

mahtu kuu lõikes rekordiliselt 12% suuremana kui 2018. aasta oktoobris,

ulatudes 14,7 miljardi euroni. Import suurenes 3,6% võrreldes 2018. aasta

oktoobriga 10,7 miljardi euro väärtuses, andes ülejäägi 4 miljardit eurot.

Ekspordisihtkohtadest oli suurim tõusja Hiina, kes importis EL-i toidukau-

pu 655 miljoni euro väärtuses rohkem - 2019. aasta oktoobris 1,76 miljardi

euro väärtuses. EL-i suurim toiduekspordi sihtkoht on USA, kuhu veeti

toiduaineid 2,24 miljardi euro väärtuses - 20 miljonit eurot rohkem kui

aasta varem. Muud suured eksporditõusud olid Marokosse (+ 71%), Türki

(+49%), Egiptusesse (+ 42%), Ukrainasse (+ 30%) ja Venemaale (+ 15%).

Suurim langus oli eksport Jordaaniasse (alla 35%), Liibanoni (-26%), Al-

žeeriasse (-19%) ja Hongkongi (-13%). Kasvu ajendas eelkõige suurenenud

sealiha eksport, mille kogumaht 2019. aasta oktoobriks oli 82% suurem

kui aasta varem, eriti Aafrika seakatku tagajärjel suurenenud nõudluse

tõttu Hiinas. Nisu eksport suurenes oktoobris 2019 60%, subproduktide

saadetised suurenesid 34% ja piimapulbri väljavedu  kasvas 34%. Suhkru

eksport vähenes 45% ja oliiviõli eksport 7,5%. EL-i impordi suurim kasv

2019. aasta oktoobris võrreldes 2018. aasta oktoobriga oli Argentiinast (+

13%) ja Ukrainast (+ 19%). Märkimisväärset impordi langust märgiti Brasii-

lias (-6%), USAs (-4%) ja Lõuna-Aafrikas (-18%). Toodete lõikes suurenes

impordiväärtus kõige rohkem õliseemnetel (va sojaoad), mis tõusis 40%,

troopiliste puuviljadel (9%), ja taimeõlidel (va palmi- ja oliiviõli), mis olid

53% kõrgemad. Suurim impordi langus ELi oli õlikookide osas, mis vähe-

nes 14%, nisu (-45%) ja muu teravili, mille import vähenes 16%. ELi 12 kuu

kaubavahetuse ülejääk ajavahemikus 2018. aasta novembrist kuni 2019.

aasta oktoobrini oli rekordiliselt 28,9 miljardit eurot, 7 miljardit eurot

rohkem kui 2017. aasta novembrist kuni 2018. aasta oktoobrini.

Suurim ekspordisihtkoht oli USA, rekordkasvu tegi

Hiina

EUROOPA KOMISJON
PEATAS AJUTISELT
LINNULIHA IMPORDI
UKRAINAST
Ukrainas leiti linnugripi H5

alatüüp HPAI

22. jaanuaril peatas Euroopa Komisjon Ukraina

toiduohutuse ja tarbijakaitsetalituse andmetel

sealse linnuliha impordi pärast kõrge pato-

geensusega linnugripi (HPAI) juhtumi avasta-

mist Vinnytsia piirkonnas. Munatootmist ja -

kaubandust piirang ei mõjuta. Ukraina teavitas

linnugripi juhtumi leiust 19. jaanuaril EL-i ja

Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni.

Kõik muud linnud kahjustatud piirkonnas on

23. jaanuarist alates hävitatud. EL Rahvatervise

Peadirektoraadi ametnikud väidavad, et tegu

ei ole sisuliselt keeluga, kuid lisavad, et Kiiev ei

saa värsket linnuliha ELis sertifitseerida, viida-

tes määrusele (EÜ) nr 798/2008, milles öeldak-

se, et pärast kodulindude gripi H5 alatüübi

HPAI leiu kinnitust ei saa Ukrainat pidada

haigusvabaks. Seetõttu ei saa kogu Ukraina

territooriumilt värsket linnuliha ja linnuliha-

tooteid ELis importimiseks sertifitseerida ning

vastu võtta. Nii Ukraina ametivõime kui ka liik-

mesriike on vastavalt teavitatud, Kiievile on

antud info selle kohta, millist teavet nad peak-

sid esitama, et toetada riigi piirkondadeks jao-

tamist seoses haigustekitaja leiuga. EL-Ukraina

koostöönõukogu kogunes 28. jaanuaril Brüsse-

lis, et vaadata läbi kahepoolse assotsiatsiooni-

lepingu rakendamine, keskendudes põhjaliku-

le vabakaubanduspiirkonna lepingule (DCFTA)

ning Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse ter-

viklikkusega seotud arengutele.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
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USA EESMÄRK ON PEATSELT EL-
GA KAUBANDUSLEPE SÕLMIDA
Brüsselit külastas USA põllumajandus-

sekretär Sonny Perdue.

USA president Donald Trump on äärmiselt keskendunud kaubandus-

leppe sõlmimisele ELiga, ütles USA põllumajandussekretär Sonny

Perdue 27. jaanuaril Brüsselis ajakirjanikega kohtumisel. Peale kohtu-

misi EL-i volinike Janusz Wojciechowski, Stella Kyriakidese ja Phil Ho-

ganiga ning töölõunat ELi põllumajandusministritega teatas vabariik-

lasest poliitik ajakirjanikele, et USA soovib suhteid EL-iga taasalusta-

da. "Meie president on (seni) keskendunud Hiinale, Kanadale ja Meh-

hikole," selgitas Perdue, rõhutades, et nüüd on Trumpi teravdatud tä-

helepanu suunanud ELile. USA-l ja Euroopal on "väikesed erinevused",

mis Perdue hinnangul võiksid olla ületatavad. Esimene küsimus, mi-

da Washington soovib lahendada, on sanitaar- ja fütosanitaareeskir-

jad ning pestitsiidide jääkide piirnormid. "Peame tegutsema riskipõ-

hise hindamise alusel," ütles Perdue. Vastates küsimusele uuendusli-

ku sordiaretuse erinevuste kohta USA-s ja EL-s keskendus ta geenide

modifitseerimise süsteemile CRISPR, mida ta nimetas „kiirendatud

mitte-transgeenseks looduslikuks aretustehnikaks” ning mis tema

hinnangul oleks väärt abimees Euroopa põllumeestele. Perdue tun-

nistas, et USA-l on sel teemal veel natuke tööd oma toidu- ja ravimi-

ametiga (FDA). "Peame oma poliitilised otsused tegema usaldusväär-

sete teadustulemuste alusel," rõhutas ta, kritiseerides valitsusväliseid

organisatsioone hirmu levitamises. „Tahame keskkonnasäästlikkust,

soovime sotsiaalset jätkusuutlikkust, kuid peab olema ka majanduslik

jätkusuutlikkus. Kolme jalaga taburet ei seisa kahel jalal kuigi kaua,”

sõnas ta. "Kui Euroopa ei suuda põllumajanduses uusi tehnoloogiaid

kaasata, sõltub tema toidujulgeolek peatselt muust maailmast ja ma

ei usu, et Euroopa tarbijad seda soovivad," rõhutas Perdue.

"Kui  EL  ei  suuda

põl lumajanduses  uusi

tehnoloogiaid  kaasata ,

sõltub  toidujulgeolek

peatselt  muust  maailmast .

Vaevalt ,  et  Euroopa

tarbi jad  seda  soovivad . "

EL põllumajandusvolinik Wojciechowski ütles, et

arutelu USA kolleegiga oli väga avatud ja näitas

ühise visiooni olemasolu ning kokkulepet kolme

kestlikkuse samba tähtsuse osas. Wojciechowski

jätkab eelmise voliniku algatatud kõrgetasemeli-

si missioone kolmandatesse riikidesse eesmärgi-

ga avada uusi turge. Järgmine kõrgetasemeline

missioon toimub ilmselt 2020. aasta novembris

Singapuri ja Vietnamisse. Lähem info edaspidi.

USA LOODAB LEPPE SÕLMIDA VEEL
PRAEGUSE VALITSUSE AJAL

USA põllumajandussekretär oli optimistlik, et EL-

USA kahepoolne kaubanduskokkulepe võidakse

sõlmida veel praeguse administratsiooni ameti-

ajal. ELi kaubandusvolinik Hogan peab veenma

teisi volinikke ja Europarlamenti, ütles Perdue.

"USA presidenti ei huvita kaubandussõda. EL val-

mistab suurepäraseid autosid; neid müüdi USA

tarbijatele 2,5-protsendise tariifiga, kuid meie

põllumajandustooted on endiselt kõrvale jäetud,“

ütles ta.

Perduel paluti kommenteerida USA veiseliha po-

tentsiaalset eksporti Euroopa Liitu, mis ületaks

hormoonideta töödeldud lihale määratud tariifi-

kvooti. USA veiseliha ja linnuliha tootmine on vä-

ga tõhus. Kodulindude osas väitis ta, et Ameerika

tööstuses ei kasutata rümpade pesemiseks kloo-

ri, vaid pigem peräädikhapet - meetodit, mis vä-

hendab tõhusalt nt salmonella riski. "Euroopa

põllumeestel on õigustatud mure", sõnas ta. „Põl-

lumajandustootjad ei taha olla sotsiaaltoetuste

saajad. Kui hakkate põllumeestele maksma selle

eest, et nad ei teeks seda, mida nad kõige pare-

mini oskavad, on see allakäiguspiraal,“ rääkis Per-

due, väljendades muret, et ÜPP liigub olemuselt

sotsiaaltoetuste süsteemi suunas.

EL PÕLLUMAJANDUSVOLINIK  JÄTKAB
KAUBANDUSVISIITE MAAILMAS

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2629_et.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2629_et.htm
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EUROOPA PIIMANDUSE
TULEVIKUVISIOON

Tuleviku  ÜPP peaks pakkuma uut lepingut põllumajandustootjate ja

ühiskonna vahel ning toetama tootjaid üleminekul kestlikkusele süs-

teemsete muutuste kaudu, märgitakse Euroopa Keskkonnainstituudi

(IEEP) avaldatud aruandes „Euroopa piimanduse tulevikuvisioon”. 4. veeb-

ruaril Europarlamendis tutvustatud analüüsi kaasautorid Faustine Bas-

Defossez ja Ben Allen rõhutavad vajadust töötada välja kogu ELi hõlmav

säästva toidu ja dieedi määratlus. Samas tuleb liikmesriike julgustada ka-

sutama kestliku toidutootmise rahastamist, mis oleks vahendiks, mille

abil muuta tervisliku ja kestliku toidu ostmine kõigile jõukohaseks. EL

peaks ka järk-järgult kaotama praegused vähendatud käibemaksumää-

rad jätkusuutmatute väetiste ja pestitsiidide osas; välja tuleks töötada

ühtlustatud tootestandardid, märgistamise ja kvaliteediskeemid tarbijate

teavitamiseks, sh. terviseteave ja info tootmismeetodi kohta.

Ilmus Euroopa Keskkonnainstituudi aruanne

piimandussektori ja poliitika arengutest aastaks

2050.

PIIMASEKTOR ON ELI SUURUSELT
TEINE PÕLLUMAJANDUSSEKTOR

IEEPi andmete kohaselt on EL-i piimasek-

tor ühenduse suuruselt teine   põllumajan-

dussektor pärast köögivilja- ja aianduse

ning enne teraviljasektorit, andes üle 12%

kogu põllumajanduse kogutoodangust. 30

aasta jooksul ajavahemikus 1983–2013 vähe-

nes piimafarmide arv EL-10 riikides 81%

ehk 1,2 miljoni farmi võrra, kuid piima ko-

gutoodang püsis suhteliselt stabiilne, kuna

ettevõtted spetsialiseerusid. EL piimandus-

sektoris töötab hinnanguliselt 2 miljonit

inimest, sh 300 000 otsest töökohta on

ainuüksi piimatöötlemissektoris ja üle 1,7

miljoni töökoha piimafarmides. Autorid

rõhutavad ühistute olulist rolli: umbes 64%

kogu Euroopa lehmapiimast 2015. aastal

tarniti ühistute poolt.

Loe lähemalt SIIT:

Tulevikku vaadates ütlevad autorid, et piimasektor peaks muutuma sü-

sinikuneutraalseks, eemaldudes fossiilkütuste-põhisest energiast ja ma-

terjalidest. Nad sooviksid, et esmatootjatest ja töötlejatest saaksid „klii-

ma, bioloogilise mitmekesisuse, pinnase ja vee kaitsmise meistrid, kes

lähevad eesmärkide täitmisel kaugemale ELi baasnõuetest.“ Põllumajan-

dussektori arendamine peab toimuma tasakaalus kestlikkuse kolme sam-

ba (majanduslik, sotsiaalne, keskkonna-alane jätkusuutlikkkus) vahel ning

liikuda tuleb ainult arenguruumis, mis on vastuvõetav, elujõuline ja õigla-

ne põllumajandustootjatele, tarbijatele, kogu väärtusahela töötajatele ja

kodanikele tervikuna, öeldakse aruandes. Lisaks nõuavad nad paremat

loomade heaolu käsitlevat seadusandlust, mis "kehtestataks järjekindlalt

kogu ELis…, et luua tootjatele selgust, luua turul võrdsed võimalused ja

parandada tarbijate usaldust”.

KESTLIKKUSE KOLM SAMMAST TULEB HOIDA TASAKAALUS

Sektori  arendamine

peab  toimuma

tasakaalus  kestlikkuse

kolme  samba  vahel  ning

tempos ,  mis  on

vastuvõetav  ja  õiglane

tootjatele ,  tarbijatele ,

väärtusahela  töötajatele

ja  kodanikele  tervikuna .

https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/7c4c48a2-336d-46d3-9f4a-732b84b25ce4/IEEP-report-online-final.pdf?v=63748035086
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100 MILJONIT EUROT LIFE
PROGRAMMIDELE
Projektid võimaldavad keskkonda ja

inimeste elu ka tegelikult muuta.

Euroopa Komisjon teatas 17. veebruaril 101,2 miljoni euro

suurusest investeeringust keskkonna ja kliimameetmete

programmi LIFE uusimatesse projektidesse. Toetust saavad

kümme suuremahulist keskkonna- ja kliimaprojekti üheksas

liikmesriigis ning see aitab Euroopal üle minna kestlikule

majandusele ja saavutada kliimaneutraalsuse. Projektid toi-

muvad Küprosel, Eestis, Prantsusmaal, Kreekas, Iirimaal,

Lätis, Slovakkias, Tšehhis ja Hispaanias.

 

Integreeritud projektide toel parandatakse kodanike elu-

kvaliteeti, kuna nendega aidatakse liikmesriikidel järgida ELi

õigusakte kuues valdkonnas: loodus, vesi, õhk, jäätmed, klii-

mamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine. Pro-

jektide kaudu toetatakse keskkonna- ja kliimaalaste õigus-

aktide kooskõlastatud rakendamist suurel territooriumil.

Selleks võimendatakse muudest ELi allikatest, riiklikelt ja

piirkondlikelt osalejatelt ning erainvestoritelt pärit rahasta-

mist.

Õhu kvaliteet. Programmi LIFE raames saadav rahastus

aitab Slovakkial järgida õhukvaliteeti käsitlevaid ELi direk-

tiive ja vähendab seeläbi elanikkonna kokkupuudet kahju-

like õhusaasteainetega. Abi saab ka naaberriik Tšehhi, kes

seisab silmitsi sarnaste õhukvaliteedi probleemidega.

 

Vesi. Integreeritud valgalaprojektid Iirimaal ja Lätis on

mõeldud selleks, et hoida ja parandada jõgede ja järvede

veekvaliteeti, mis aitab neil riikidel täita ELi veepoliitika

raamdirektiivist tulenevaid kohustusi.

 

Kliimamuutustega kohanemine. Programmist LIFE toeta-

takse ka kliimamuutustele vastupanuvõime suurendamist.

Projektide raames integreeritakse Hispaanias kliimamuu-

tustega kohanemise küsimused planeerimistegevusse ja

muudesse poliitikavaldkondadesse ning Prantsusmaal suu-

rendatakse looduslähedaste lahenduste abil kohanemise

suutlikkust.

 

Kestlik rahastamine. Prantsusmaal elluviidav integreeritud

projekt aitab täita selles valdkonnas esinevad suured tead-

miste lüngad ja muuta tavapäraseks rohelised finants-

tooted.

LOODUSKAITSE TÕHUSTAMINE EESTIS 

(LIFE-IP FOREST&FARMLAND“)

Eesti metsa- ja põllumajandusmaa-elupaiku ja sealseid liike

ohustavad muutunud majandamistavad, hüdroloogilised

tingimused, kliima ja linnastumise tase. Programmi LIFE

integreeritud projekt „ForEst&FarmLand“ aitab tõhustada

looduskaitset Natura 2000 kaitsealade võrgustikku kuuluva-

tes Eesti metsades ja põllumajanduspiirkondades. Võetakse

kasutusele mitmesugused looduskaitsevahendid ja -meeto-

did, meetmete rakendamisse on kaasatud maaomanikud,

kohalikud omavalitsused ja üldsus. Kuna kolmandik Eesti

Natura 2000 aladest asub eramaal, on maaomanike suurem

kaasamine looduskaitsesse väga oluline. Projekti raames

likvideeritakse invasiivseid võõrliike, koostatakse tolmeldaja-

liikide kaitse tegevuskavad ning taastatakse 5000 ha metsa-

elupaiku, rohumaid ja rannikualasid. 

Loe projektist lähemalt SIIT.

INVESTEERINGUTE KOHAPEALNE MÕJU

Looduskaitse. Integreeritud projektid Eestis, Iirimaal ja

Küprosel aitavad kaitsta loodust ja parandada ELi Natura

2000 kaitsealade võrgustiku haldamist. Sellest saavad kasu

paljud olulised elupaigad: metsad, põllumajandus- ja rohu-

maad, ranniku- ja turbaalad, samuti tähtsad liigid nagu tol-

meldajad. Loetletud elupaigad on ka väärtuslikud CO2 sidu-

jad.

 

Jäätmekäitlus. Kreekas elluviidava projektiga edendatakse

jäätmetekke vältimist ja jäätmete korduskasutamist ning

vähendatakse niiviisi prügilasse ladestatavate olmejäätmete

kogust. Kavas on välja töötada uued jäätmeid käsitlevad

näitajad ja standardid, mis aitavad luua ringmajandust.

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7398
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ÜHENDKUNINGRIIGI UUS
PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA
EL-ist väljunud ÜK toetab oma põllumehi

1,75 miljardi naelaga (2,06 miljardit eurot)

Suurbritannia valitsus avalikustas jaanuaris kauaoodatud põlluma-

jandusseaduse eelnõu, mis on sillaks üleminekul uuele süsteemile,

mis lõpetab järk-järgult otsetoetused ja asendab need preemiaga

avalike hüvede pakkumise eest.

NORRA VIIN JA AKVA-
VIIT SAID EL GEO-
GRAAFILISE TÄHISE
Traditsioon aastast 1531.

Euroopa komisjon lisas veebruaris “Norsk Vod-

ka“ ja  „Norsk Akevitt´i” EL kaitstud geograafilis-

te tähiste registrisse. Kirjelduse järgi on „Norsk

Vodka“ neutraalse maitsega ja sobib ideaalselt

erinevate kokteilide segamiseks. See on valmis-

tatud kartulist või teraviljast ning toodetud

pruulimise, destilleerimise ja destilleerimise

järgse töötlemisega, mis kõik peab toimuma

Norras, kuigi destilleerimise järgne protsess

võib toimuda ka väljaspool riiki.

TOETUS AVALIKE HÜVEDE PAKKUMISE EEST

Ühendkuningriigil on uus lähenemisviis, mis annab põllumeestele ja

maaomanikele otsustusõiguse, kuidas nende ettevõtted parimini are-

neda saavad, võimaldades neil samal ajal täita ülimalt olulist rolli sü-

sinikuneutraalse majanduse saavutamisel aastaks 2050. Suurbritan-

nia uus kava tagab hinna ja kvaliteedi suhte, samas suurendades

kestlikkku tootlikkust, et toetada põllumehi nende ülitähtsas ülesan-

des rahva toitmisel. Ühendkuningriigi valitsuse eesmärk on juhitud ja

õiglane üleminek riigi vajadustele kohandatud süsteemile, mis põhi-

neb maksumaksja raha kasutamisel avalike hüvede eest tasumisel.

Üleminek algab 2021. aastal, mil Inglismaal hakatakse otsetoetusi vä-

hendama, kuid seda tehakse põllumajandusminister Theresa Villier-

si sõnul õiglaselt ja järk-järgult. ÜK valitsus lubab säilitada Ühendku-

ningriigi standardeid läbirääkimistel uute kaubandussuhete üle ELis

asuvate sõprade ja naabritega ning maailma juhtivate majandustega.

"Me ei lahjenda oma tugevat keskkonnakaitset ega kõrgeid toiduohu-

tuse ja loomade heaolu standardeid,“ ütles Villers.

ÜLEMINEKUPAKETT KAHEKS AASTAKS

ÜK valitsuse pakutava toetuspaketi kogusumma kahe aasta kohta on

2,85 miljardit naelsterlingit (3,36 miljardit eurot). Keskkonna-, toidu-

ja maaeluministeerium (Defra) saab aastatel 2020/2021 1,75 miljardit

naela (2,06 miljardit eurot), Šoti valitsus 449 miljonit naela (529 milj.

eurot), Walesi valitsus 231 miljonit naela (272 milj. eurot) ja Põhja-Iiri-

maa administratsioon 279 miljonit naela (329 milj. eurot). Aastal 2021/

2022 on Defra jaoks ette nähtud 92 milj. naela (108 milj. eurot), Šoti-

maale 24 miljonit (28 miljonit eurot), Walesile 12 miljonit naela (14

milj. eurot) ja Põhja-Iirimaale 15 milj. naela (18 miljonit eurot).

„Norsk Akevitt“ on valmistatud kartulist, mis

peab olema vähemalt 95% Norra päritolu.

Jook destilleeritakse ürtide ja vürtsidega ning

seejärel laagerdatakse puidust vaatides. Sel on

köömne ja tilli ning teiste ürtide ja vürtside

aroom. Jooki eristab muudest Aquavit'i tüüpi-

dest vaadiküpsetusprotsess. Toodet tuleb Nor-

ras laagerdada puidust vaatides vähemalt 6

kuud, kui vaadid on väiksemad kui 1000 liitrit,

või vähemalt 12 kuud, kui vaadid on suuremad

kui 1000 liitrit. Tootmisprotsess järgib 1531. a.

Bergenis rajatud traditsiooni.

Loe lähemalt SIIT.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-76-2018-INIT/et/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-76-2018-INIT/et/pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-FK-18-001
https://www.youtube.com/watch?v=HEIyQmgITUY
https://www.youtube.com/watch?v=HEIyQmgITUY
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-FK-18-001
https://www.youtube.com/watch?v=HEIyQmgITUY
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COPA - COGECA AUHINDAB
INNOVAATILISUST
Innovaatilise naisfarmeri konkurss lõpeb

24.04.2020, uuendusliku ühistu konkursi

tähtaeg on 29.05.2020.

Käesoleval aastal korraldab Copa-Cogeca kaks auhinnakonkurssi,

mille peamiseks kriteeriumiks mõlemal puhul on innovaatilisus.

Copa naisfarmerite komitee andis esimese Euroopa innovatsiooniau-

hinna välja 2010. aastal. Sel aastal ühendavad Copa ja Cogeca esma-

kordselt jõud naisfarmerite saavutuste tähistamiseks.

 

Auhinna eesmärk on  tunnustada uuenduslikke lähenemisviise, mille

naisettevõtjad on kasutusele võtnud põllumajanduses ja metsandu-

ses kogu ELis. Heade algatuste tunnustamine, toetamine ja levitami-

ne on põllumajandussektorile hädavajalik, et olla võimeline vastama

kasvavatele ühiskondlikele ootustele.

AUHIND INNOVAATILISELE NAISFARMERILE

PEATEEMA ON KLIIMAINNOVATSIOON

Copa-Cogeca kuuendat korda välja antav innovatsiooniauhind nais-

farmerle kannab pealkirja “Naisfarmerid kliimainnovatsiooni juhti-

dena ”. Aastal 2020 soovib Copa-Cogeca näidata, et uudsete lahen-

duste juurutamisega tegelevad naised suurimate väljakutsetega nagu

kliimamuutuse mõjudega kohanemine ja nende leevendamine. Seda

tehes soodustavad naisettevõtjad uute ärimudelite väljatöötamist,

suurendades samal ajal maapiirkondade atraktiivsust ja elujõulisust.

Auhinna suurus on 10 000 eurot, lisaks tehakse võitjale promokam-

paania ja tutvustatakse tema tegevust ja saavutusi Copa-Cogeca üri-

tustel, väljaannetes ja veebisaitidel. Eraldi 5000-eurone auhind on

ette nähtud silmapaistva saavutuse eest. Konkursil osaleja peab ole-

ma Copa-Cogeca liikmesorganisatsiooni liige ning ettevõtte juht või

omanik. Innovatsioonitegevus võib sisaldada uudseid töömeetodeid,

organisatsioonilist lähenemist või uudseid tehnoloogiaid kliimamuu-

tusega võitlemiseks või kohanemiseks. Konkursil osalemise tähtaeg

on 24. aprill 2020. Lisainfo e-mailil est.chamber@skynet.be.

Loe 2018. aastal osalenute kohta SIIT.

Fotol on 2018. aasta Copa naisfarmeri auhinna võitjad Poolast Ojcowski
forellifarmist

Viiendat korda välja antav Cogeca auhinnakon-

kurss innovaatilisele põllumajandusühistule kes-

kendub kestlikkusele. Eesmärk on tunnustada

silmapaistvat innovatsiooni ja väärtuse loomist

kestlikkuse (majanduslik, sotsiaalne, keskkonna-

alane) aktiivsel integreerimisel ühistulisse ette-

võtlusse alates kontseptsiooni loomisest kuni

uuringu- ja arengutegevuste ja turunduseni. Au-

hinna võivad saada nii tooted, teenused, projek-

tid, programmid ja tehnoloogiad kui ka uued

ärimudelid ning organisatsiooni- ja juhtimis-

stuktuurid.

AUHIND INNOVAATILISELE ÜHISTULE
KESTLIKKUSE EDENDAMISE EEST

VÕITJALE JA FINALISTIDELE 

REKLAAMIKAMPAANIA

Lisaks võiduga kaasnevale aule korraldab Cogeca

võitjale ja finalistidele ulatusliku meediakampaa-

nia, mis aitab tutvustada nende saavutusi, edu ja

innovatsioonitegevust.  Konkursil võivad osaleda

kõik põllumajanduse, metsanduse, toidu töötle-

mise, biomajanduse ja kalanduse vallas tegutse-

vad ühistud, kes on Cogeca liikmesorganisatsioo-

nide liikmed. Konkursi tähtaeg on 29.mai 2020.
Lisainfo mailil est.chamber@skynet.be.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-76-2018-INIT/et/pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-FK-18-001
https://www.copa-cogeca.eu/img/user/files/RD/R_Innovation_Awards_Women_Farmers_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HEIyQmgITUY
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-FK-18-001
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-FK-18-001

