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Teema: Infokoosolek ELi tegevusjuhendi koostamisest vastutustundliku ettevõtluse ja turunduse 

kohta toidutarneahelas 

Toimumisaeg ja koht: 29.03.2021, e-koosolek 

Aruande koostas: Ene Kärner 

Koosolekut juhatas Francois Guerin (Copa-Cogeca poliitikanõunik). 

1. Info senistest arengutest Code of Conduct koostamisel. Code algatati F2F raames ja selle eesmärk 

on  koostada ettepanekud konkreetseteks tegevusteks säästlikkuse tagamisel toidu tarneahela 

ettevõtetele. Algatuse taga on volinikud Timmermans ja Kyriakides. Neli temaatilist sessiooni. 

Keeruline on, et iga sessiooni jaoks vaid 3 video-kohtumist. Lisaks tuleb veel üldisi kohtumisi, kus 

tutvustatakse temaatiliste koosolekute saavutusi ja püütakse jõuda konsensusliku tekstini. 

Viimastel osaleb laialdasem hulk huvipooli. On hea, et Copa-Cogeca on kaasatud temaatilistesse 

gruppidesse. Lõpuks otsustab Komisjon lõpliku teksti osas.  

2. I sessioon : Food consumption patterns. Esialgsed tulemused on positiivsed, sest tootjate-töötle-

jate-tarbijate esindajad suhteliselt ühes paadis. Lepiti kokku, et toidu raiskamist tuleb vähendada 

tarbija ja jaemüügi tasandil. Tuleb promoda adekvaatset tasakaalustatud toitumist. Vaja koostada 

nimekiri spetsiifilistest tegevustest, millega ettevõtja tagab kestlikkuse; kõik ettevõtted ei saa 

pühenduda kõigile tegevustele, vaid võivad valida mõned, millega tegelevad. Järgmisel koosolekul 

räägitaksegi nendest spetsiifilistest tegevustest. Kui on ettepanekuid, siis palun esitage homse 

päeva jooksul (30.03.) Üldiselt säilitati ühine joon, olid mõned küsimused taimepõhisest dieedist, 

kuid õnnestus need kõrvale jätta ja lepiti kokku, et ei keskenduta eraldi üksikutele dieetidele ja 

toitumisviisidele. 

3. II sessioon: Improving the impact of food processing. Sarnane eelmise grupiga, samuti suhteline 

ühtsus erinevate huvipoolte vahel. DG SANTE ja ENVI olid üsna survestavad, kuigi ei võtnud sõna, 

vaid kommenteerisid sõnumite abil. Ühine dokument CELCAA jt-ga, nõustus ka EDA; kuigi ei 

kirjutanud alla, samuti EFFAT. Soovitati keskenduda ringmajandusele ka ettevõtte tasandil. Pandi 

ette elurikkuse säilitamist ja kliimaneutraalsuse saavutamist. Copa-Cogeca eesmärk oli keskenduda 

esmatootjate huvide kaitsele. Komisjon soovib pühendumist F2F liinile, kuid samas minna 

seadustest kõrgemale, st ei pea arvestama F2F. Toidujulgeolekut tuleb alati silmas pidada.  

4. III sessioon Improving the sustainability of the food value chain. Sisend esitati koostöös Animal-

HealthEurope, CEJA, FEFACi, UECBV-ga, mille eest komisjon oli tänulik. Lepiti kokki peamised kolm 

teemat: säästlikud tooraine hanked, farmerite sissetulek, oskuste, koolituse ja nõuande tähtsus. 

Positiivne oli, et koosoleku eesistuja võttis arvesse kõik ettepanekud ning lepiti kokku, et toetatakse 

kahte eesmärki (mis tuleb veel kõikidega kokku leppida), nimelt kestlik väärtuse loomine partnerlu-

se kaudu( parendada vastupanuvõimet ja konkurentsivõimet 2030-ks, kestlik majandamine ja 

loodusressursside tõhus kasutamine Pariisi kliimaleppe raames, sotsiaalselt tugev tarneahel – 

toetada farmereid, rakendada UTP määrust); teine eesmärk on säästlikud tooraine hanked – 

lõpetada metsade mahavõtmine, tugevdada elupaikade määrust, parendada tarneahela juhtimist. 

Copa-Cogeca ei toetanud food diligence´i osa, sest ei ole selle sisus kindel. Räägiti ka oskustest ja 

nõuandest; pandi ette, et see on element, mis võimaldab eesmärkide saavutamist ja peaks seega 

kirjas olema.  
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5. IV sessioon: Monitoring and evaluation. Tundus, et selle teema arutelu oli enneaegne, sest ei ole 

veel teada juhendi sisu ja stuktuur. Esitati rida küsimusi, millele vastamise aeg oli väga lühike. Copa-

Cogeca saatis vastused koos CEJA; CELCAA ja UECBV-ga (vt Agri-infost). Keskenduti sellele, milliseid 

andmeid antakse ja millisel viisil raporteeritakse (mis on juba praegu olemas). 

Küsimus: kas diligence on seotud komisjoni teatisega, mis on välja tulemas ja seotud tarneahelaga? 

Saksamaal on selline seadus juba olemas. Kas on räägitud ka konkurentsipoliitikast? On olnud arutelusid ja 

ka avalik konsultatsioon, kuidas konkurentsiseadus aitab kaasa F2F eesmärkide täitmisele? On tunne, et 

jaemüüjad loovad nö ostu-organisatsioone rahvusvahelisel tasandil, mis on väga võimsad ja suur surve 

hindadele. Vabatahtlikud juhised võiks olla vähemalt püüe seada see küsimuse alla ja võib-olla hiljem 

koostada ka seadusandlus.  

Vastus: jah, see on uus teema, kus ettevõtted peavad vastama erinevatele reeglitele, nt inimõigused jne. 

Copa-Cogeca räägib küll sellel teemal, kuid meil ei ole veel kindlat seisukohta. Seotud ühistute juhtimisega 

(cooperative governance), koostatud vastus avalikule konsultatsioonile. Konkurentsipoliitika selgitamine on 

kindlasti eesmärgiks, rohkem keskendume UTP määrusele, kuid tutvustame ka mõningaid konkurentsi-

reegleid; milliseid ülesandeid huvipooled võivad konkurentsipoliitika osas võtta F2F-ga kooskõlas? Juhiste 

osas on eriti küsimus, milline on lisaväärtus; võime muidugi promoda mingeid reegleid, kuid seni ei ole 

midagi konkreetset, keskendume rohkem olemasolevate rakendamiseks. Üks võtmeküsimus on, kuidas 

juhiste raames täidetakse olemasolevaid (UTP) reegleid, see on eetika küsimus.  

Iirimaa esindaja soovis pisut mõtlemisaega omapoolsete ettepanekute lisamiseks (nt laste ülekaalulisuse 

temaatika) ning soovitas seisukohtades pidada silmas positiivsemat lähenemisviisi.  Austrias püüavad 

farmerid käia ühte jalga kestlikkuse üleskutsetega, kuid võimalused farmi tasandil on siiski piiratud. Millised 

on selle harjutuse tulemused? Kardame, et lõpuks öeldakse, et ärge tootke niipalju liha, oliiviõli jne.  

 

Vastus: praegu on lubatud, et tuleb nimekiri kestlikest tegevustest (sisu ei ole veel otsustatud), kuid ei pea 

kõiki tegevusi tegema, vaid saab valida selle, mis võimalik. Copa-Cogeca ei näe võimalust, et peaksime 

üksikuid tegevusi toetama, seda peavad otsustama ikkagi tootjad. Alati saab tegeleda teadlikkuse 

tõstmisega tarbijate hulgas. 

Komisjon on teatanud, et kontakteerutakse teatud ELi (suur)ettevõtetega ja küsitakse nende tagasisidet, 

konkreetsemat infot ei ole saadaval. 

Copa-Cogeca liikmetele saadetakse täpsemad küsimused iga sessiooni temaatika kohta. Küsimused võib 

esitada Francois Guerin´le. Peale 21. aprilli tuleb uus Copa-Cogeca koosolek.  


