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Teema: Põllumajandusühistute koordineeriva komitee igakuine koosolek (CCC) 
Toimumisaeg ja koht: 24. märtsil 2021, e-koosolek 

Aruande koostas: Ene Kärner 

Koosolekut juhatas CCC president Elli Tsiforou. 

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

3. Info programmi „Euroopa Horisont“ kohta. Märtsi keskel võttis Euroopa Komisjon vastu esimese 

„Euroopa Horisondi“ strateegiakava, milles esitati strateegilised suunad investeeringute suunamiseks prog-

rammi esimesel neljal aastal. Strateegilises kavas määratakse kindlaks ka kaasrahastatud Euroopa partner-

lused ja ELi missioonid, mida toetatakse Euroopa horisondi kaudu. ELi  Nõukogu on samuti vastu võtnud 

oma seisukoha „Euroopa Horisondi“ kohta. See järgneb eelmise aasta detsembris Euroopa Parlamendiga 

saavutatud kokkuleppele. Määruses sätestatakse programmi struktuur ja eesmärgid, eelarve, ELi rahasta-

mise vormid ja eeskirjad sellise rahastamise pakkumiseks. Eeldatakse, et Euroopa Parlament kiidab nõuko-

gu esimese lugemise seisukoha heaks 2021. aasta aprillis. „Euroopa Horisondi“ tööprogrammide tehisintel-

lekti puudutavad kavandid on dateeritud 2020. aasta detsembriga ja neid võidakse muuta. Kõige olulisem 

on klaster 6 toidu, mis käsitleb biomajandust, loodusvarasid, põllumajandust ja keskkonda. Sekretariaat 

ootab liikmete küsimusi; ettekanne on kättesaadav Agri-infost ja EPKK Brüsseli esindusest. 

4. FIelds Project – Erasmus+ Iirimaa. Projekt käsitleb digitaliseerimist, kestlikkust, biomajandust. Selgitatak-

se, milliseid oskusi on vaja. Teine projekti osa selgitab välja põllumajanduse tulevikutrendid nendes kolmes 

valdkonnas, nii rahvuslikel kui ka EL tasandil. Analüüsitakse, milles on oskusi puudu, identifitseeritakse 10 

uut töö-profiili ning nende vajadusi, kuidas meelitada sektorisse uusi (noori) inimesi. Loodetakse luua EL-i 

tegevuskava ja strateegia, harmoniseerida standardid põllumajandushariduses, tõsta teadlikkust sektori 

innovaatiliste oskuste kohta. Samuti koostatakse teekaardid rahvuslikul tasandil. Moodustatakse avatud 

võrgustik piiriüleselt, harmoniseeritud tunnustamissüsteem ülikoolides pakutavatele õppekavadele. Õppe-

töö metodoloogia analüüs, uued võimalused, et tagada maksimaalne õppimisvõimaluste ülekandmine. 

Programm „Koolita koolitajat“ 7 riigis. Luuakse andmebaas haridust pakkuvatest asutustest, EL ja rahvusli-

kust seadusandlusest, rahastamisvõimalustest jne. Projekti tulemused peaksid kestma kaua, olema kätte-

saadavad ja kasutatavad avalikkusele. Ettekanne on kättesaadav Agri-infost ja EPKK Brüsseli esindusest. 

5. Ülevaade põllumajandustöötajate Covid-19 vastase vaktsineerimise käigust liikmesriikides. 

Ungari kavatses põllumajandustöötajaid vaktsineerida eelisjärjekorras, kuid ei ole õnnestunud, ka jae-

müügisektori ei saa prioriteeti, põllumajandustöötajad tavajärjekorras. 

Prantsusmaal ja Portugalis ei ole põllumajandustöötajatel vaktsineerimisel erisust.  

Hispaania: põllumehed ei ole olulised, regionaalselt erinevad kriteeriumid, praegu vanemad inimesed, 

politsei jne, kuid mitte põllumajandus. Eelmisel aastal kevadel oli palju koroonajuhtumeid puu- ja 

köögiviljasektoris, praegu valitsus soovitab õppida kogemusest ja vaktsineerida töötajaid, eriti oliiviõli jne, 

sest töötajad liiguvad väga palju. Praegu nakatumine tõuseb, kuid praegu ei ole põllumehed 

eelisjärjekorras. 

Iirimaa: põllumajandus- ja toiduaineahelas tegutsevad ettevõtjad (sealhulgas need, kes on seotud töötle-

mise ja teatud määral transpordiga) on 10. prioriteetses rühmas, kuid seni on vaktsineerimine jõudnud 

ainult rühma 3/4. Lootsime, et saame nende töötajate vaktsineerimise aprilliks (põllumajanduse kõrghoo-
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aeg), kuid tundub, et see pole nii.  

Rootsis, Itaalias, Portugalis, Soomes ja Tsehhis ei ole vaktsineerimisel põllumajandussektori töötajad 

prioriteetsed. 

6. Ettekanne „Kuidas mitterahalise teabe esitamise uued eeskirjad võivad VKEsid mõjutada?“ - Luc 

Hendrickx ,“SMEs United“ ettevõtete konkurentsivõime direktor ja EFRAGi Euroopa Labi projekti 

rakkerühma liige. Euroopa Komisjon avaldab peagi oma teatise mittefinantsaruandluse direktiivi 

läbivaatamise kohta. Vahepeal avaldas Euroopa finantsaruandluse nõuanderühm (EFRAG) äsja oma töö 

Euroopa jätkusuutlikkuse aruandluse standardite väljatöötamiseks. Ettekanne on kättesaadav Agri-infost ja 

EPKK Brüsseli esindusest. 

 

7. EIT Food. Ettekanne Euroopa Innovatsiooni- ja Toidutehnoloogia Instituudist ja selle hiljutistest avatud 

konkurssidest. Partnerlus, mida rahastab Euroopa Horisont. Toovad uusi tooteid turule, otsivad uusi inno-

vatsioone ja projekte ning aitavad need turule tuua. Tegutsevad projektitoetuste põhjal, samuti kaasfinant -

seerimine osalejatelt. Teemadeks haridus, innovatsioon, ettevõtlus. Osalejaid kogu tarneahelast, tootjast 

tarbijani. Peakorter Leuwenis, osakonnad Saksamaal ja Poolas. 6 strateegilist eesmärki, mis on samas suu-

nas F2F eesmärkidega. Üks fookusalasid on kestlik põllumajandus, defineeritud visioon ja väljakutsed, et 

paremini keskenduda konkreetsete projektide välja arendamisele. Ettekanne on kättesaadav Agri-infost ja 

EPKK Brüsseli esindusest. 

9. ettekanne jätkusuutlikkuse standardite ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta - Benjamin  Perdreau, 

La  Cooperation Agricole. Äriettevõtte kaastöö kestlikule arengule (sotsiaalne, keskkonnahoidlik ja majan-

duslik). Praegu on see vabatahtlik definitsioon, seotud ISO standardiga, mis avaldati 2010. Standard pakub 

juhised sotsiaalse vastutustundlikkuse rakendamiseks ettevõtetes. Org on koostanud dokumendi, mis koon-

dab kõiki elemente CSR rakendamiseks põllumajandusettevõtetes. Praegu on näha, et CSR muutub järjest 

rohkem seaduslikult siduvaks. Sellest räägitakse Prantsusmaa majandussektoris palju. Küsimus on, kuipalju 

see maksab? Tehtud ka CSR-märgis. Koostatud näidised ka ühistute parimatest praktikatest. Üldiselt käsitle-

takse ühistuid samamoodi, kui teisi ettevõtteid. Aquitaine´s tehtud uuringu põhjal aga selgus, et ühistud 

pakuvad rohkem tööd ja panustavad maamajandusse rohkem, kui teised maapiirkondade ettevõtted. 

Usume, et CSR on osa ühistute DNA-st. Ettekanne on kättesaadav Agri-infost ja EPKK Brüsseli esindusest. 

10. Info Cogeca ühistute innovatsiooniauhinna kohta. Homme kohtub žürii ja otsustab võitjad. 

Tseremoonia osas tuleb eraldi koosolek, kus otsustatakse, kuidas seda korraldada.  

 

11. Info ettevõtete hea majandus- ja turundustava koodeksi kohta. Copa-Cogeca kutsus kokku eraldi 

töögrupi. Kogu sektor on seni olnud üsna ühel liinil, komisjoni lähenemine ei ole praktikas kuigivõrd saavu-

tatav. Saab olla vaid üldine ja paindlik. Toidujulgeolekut ei tohi ohtu seada; vabatahtlik lähenemine ei tohi 

ohustada ahela nõrgemat lüli. Tuleb arvestada kestlikkuse majanduslikku osa teiste hulgas. Komisjon 

keskendub praegu ringmajandusele ja ressursitõhususuele, kliimaneutraalsusele. Oskused ja koolitus on 

viimane teema, mida käsitletakse.  

 

 

 


