MEMO
Teema: Põllumajandusühistute koordineeriva komitee igakuine koosolek (CCC)
Toimumisaeg ja koht: 30.juunil 2021, e-koosolek
Aruande koostas: Ene Kärner
Koosolekut juhatas CCC president Elli Tsifourou.
1.-2. Koosoleku päevakord ja eelmise koosoleku raport kinnitati.
3. Info Cogeca ühistute innovatsiooniauhinna kohta. Üks eesmärke on anda nähtavust põllumajandusühistutele, siis see on juba täidetud oluliste poliitikafiguuride teavitamisega. Võitja on olemas, kuigi polnud
lihtne kokku leppida. Teatame reedel, et tähistada ka ÜRO ühistute päeva. Tegevused sotsiaalmeedias. 6
võitjat, 3 alamkategooriat, avaldatakse veebisaidil „17 põhjust ühistuliseks tegevuseks“. Koostatakse ka
brošüür, mis avaldatakse ka auhinna saidil. Auhinna üleandmise ürituse esimene pool pühendatakse kestlikkusele ja teises pooles tutvustatakse võitjate tegevusi; võitja peaks tulema selleks Brüsselisse.
4. Cogeca ärifoorum toimub 6. oktoobril Taanis, lisaks sotsiaalsed tegevused 7. oktoobril. Hübriidsündmus.
Teema on globaalne tarneahel. Esimene osa on taastumise toetusmeetmetest, teine osa parimatele praktikatele ning rahvusvahelise kaubanduse reaktsioonile pandeemiast. Võtmespiikerid DG AGRI direktor John
Clark, samuti finantsasutuste esindajaid. Osalejad ka kolmandatest maadest, nt Brasiiliast ja soovitakse leida ka Aasiast (teine võimalus EL ühistu, kes tegutseb Aasia turul). Enne suvevaheaega saadetakse esialgne
ja taustainfo.
5. Ühistute kestlikkuse raport. Tuleneb roheleppest. Ettevõtted peavad selgitama, kuidas on taksonoomia
suhtes abikõlblikud. Avalik konsultatsioon, millele Copa-Cogeca vastas, märkides, et lisa-admin- ja rahalist
koormust tuleb vältida. Kaasatud on praegu ainult suurettevõtted, kes peavad teavitama oma keskkonnakaitse, sotsiaalsest õiglusest ja inimõigustest kinni pidamist jne. Parlamendi raport koostamisel, tagasisidet
küsitakse ka paljudelt komiteedelt, va AGRI. Tagasiside peaks valmis olema enne, kui asutakse huvipooltega
konsulteerima. VKEdele vabatahtlik, kuid Copa-Cogeca soovib, et arvutataks välja selle maksumus. Palju
elemente on vaja veel selgitada, ettepanek ei ole sugugi täielik.
6. Ülevaade liikmesriikide taastekavadest. Rootsil ei ole ühistute meetmeid. Iirimaal samuti mitte, kuid on
meetmed smart-hubidele loomakasvatuse teemal ja maal elavatele inimestele. Soome taastekava on üle
500 lk dokument; toitu ei ole märgitud, samuti põllumajandust ainult paaril kohal, nt mulla toitainete
lekkimise vältimine. Palju räägitakse ringmajandusest. Hispaania on EL taastekavast teine suurim kasusaaja,
1 miljard ainult põllumajandusele. Pool sellest on tõhususele ja kestlikkusele, eriti irrigatsioonile. Digitaliseerimine. Sellele lisaks veel maaelu arengu raha, loomatervis, täppisviljelus Kasvuhoonete uuendamisele.
Majandusministeerium juhib. Prantsusmaal kava valmis juba 2020 septembris, hakkasid rakendama enne
Komisjoni-poolset kinnitamist. 100 miljardit keskkonnakaitseks, valkude arendamisele, nõustamisele.
Itaalias on suurim fond, põllumajandusele 4,36 miljardit. Prioriteet on agro-energia ja biometaani plaan,
rahvuslik päikesepark, rahvuslik veekava. 1,2 miljardit lisafond rahvuslikku raha tarneahelale. Praegu ei ole
protseduurid arusaadavad. Kreekas 32 miljardit kokku, 1,2 põllumajandusele, irrigatsioonile.
7. Ettevõtete hea majandus- ja turundustava koodeks. On küsimus, kas Copa-Cogeca peaks alla kirjutama?
Prantsusmaa on nõus alla kirjutama, Rootsi soovib enne mõju-uuringut, Iiri soovib alla kirjutada – tähtis on,
et Copa-Cogeca oleks kaasatud ja näidata, mida me juba teeme.
8. Muud küsimused. Iirimaa sõnul on Euroopa Horisondi rahastuse taotlemisel tohutud admin-probleemid,
seda peaks rääkima teaduse ja innovatsiooni töögrupis.
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