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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Силата на кооперациите в света

В Международния кооперативен алианс (МКА) членуват 315 национални
организации от 110 страни по света. Членовете на МКА са както международни,
така и национални кооперативни организации от всички сектори на икономиката,
а именно селско стопанство, банково дело, търговия на едро и дребно,
рибарство, здравеопазване, жилищно настаняване, застраховане, промишленост
и услуги.

КООП Нова Зеландия: С признание от Правителството
Ежегодно
кооперациите
в
Нова
Зеландия
организират форум за кооперативни лидери. Темата на
тазгодишния форум бе „Кооперациите - С поглед към
бъдещето“.
Почетни
гости
бяха
Министърпредседателят г-жа Йакинда Ардерн и Министърът на
икономическото развитие г-н Дейвид Паркър. В
приветствията към участниците бе изразено признание
за ролята на кооперативния бизнес в изпълнението на
Целите за устойчиво развитие на ООН чрез предприети действия, инициативи и
мероприятия.
В своя доклад г-н Крейг Пресланд, Генерален изпълнителен директор на
КООП Нова Зеландия сподели: „…Кооперативният бизнес модел има широко
признание, поради неговата устойчивост, както в икономическо, така и в
екологично и социално отношение, най-близко е до хората, което спомага за
постигане на реални резултати в реализиране Целите на ООН…”.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Старт на кампанията за Европейските избори:
„Кооперациите - вдъхновители на промяна“
Кооперативна

Европа,

стартира

кампанията “Кооперациите - вдъхновители
на промяна“, в рамката на предстоящите
европейски избори. Тя отправя призив към
гражданите на Общността и кандидатите
за членове на Европейския парламент да
изградят нов парламент, който на първо
място да работи за хората и даде възможност на кооперациите да допринесат за
една по-демократична, устойчива и справедлива Европа.
Кампанията цели да:
1. Изгради нова мрежа от поддръжници на кооперациите - кандидати за
евродепутати, които се ангажират и подкрепят кооперативното движение и
да изградят икономика, ориентирана към хората;
2. Насърчи член-кооператорите в Европа да гласуват;
3. Популяризира ролята и приносът на кооперациите в поемане на категоричен
граждански ангажимент за устойчиво европейско бъдеще.
Кампанията

е

достъпна

на

сайта

elections.coopseurope.coop.

Всеки

кандидат за член на Европейския Парламент може да се регистрира като
„Поддръжник на кооперациите“. По този начин настоящите „Поддръжници на
кооперациите“, ще се ангажират да подкрепят Кооперациите като вдъхновители
на промяната.
Кооперативна Европа, също така сключи партньорство с Европейския
парламент за насърчаване на усилията в окуражаване на общностите да
гласуват. Европейските кооператори и поддръжници могат да се ангажират и
следят гласуването на www.ttimv.eu/cooperatives и да споделят този линк в
техните мрежи.
По този повод Жан-Луи Бансел, Президент на Кооперативна Европа, заяви:
„…В изграждането на устойчива Европа, новите членове на Европейския
парламент могат да разчитат на кооперативното движение, за обвързване на
техните действия с потребностите на гражданите. Тази кампания не е свързана
само с изборите, а с нова Визия за Бъдещето…“.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

ХЪРВАТИЯ
Кооперативна организация, членка на Кооперативна Европа:
Хърватски център за кооперативно предприемачество
(Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo)
Транссекторна национална организация

 1247 кооперации;
 Над 20 192 член-кооператори;
 Над 2 716 заети;
 Годишен оборот: над 211 млн. евро;
 Закон за кооперациите
Най-големите кооперации в Хърватия на база годишен оборот (в млн. евро)
PRVČA, земеделска кооперация

19.22

NAPREDAK, земеделска кооперация

14.15

OMEGA 3, риболовна кооперация

10.67
6.14
5.79

KUNA-GORA, занаятчийска кооперация
ČAKOVEC, земеделска кооперация

Кооперативни сектори
Потребителен

Жилищен
Кооперации
Член-кооператори
Заети
Годишен оборот

18
153
21
3.36 млн. €

Земеделие
Кооперации

509

Член-кооператори

7,925

Заети
Годишен оборот

1,263
112.47 млн. €

Възобновяема енергия
Кооперации
Член-кооператори
Годишен оборот

10
105
0.12 млн. €

Кооперации

124

Член-кооператори
Заети
Годишни активи

2,252
365
17.95 млн. €

Промишленост, услуги и
социални дейности
Кооперации

405

Член-кооператори

7,400

Заети
Годишен оборот

725
33.45 млн. €

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИЯЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Доклад на Европейската сметна палата:
„Система за контрол на органичните продукти“
На 14.03.2019 ЕВРО КООП участва в
представянето на доклада на Европейската
сметна палата, озаглавен: „Системата за
контрол

на

подобрява,

органичните
но

някои

продукти

се

предизвикателства

остават“.
Като независим външен одитор на ЕС
Европейската сметна палата се грижи за
интересите на данъкоплатците в Съюза.
Всички закони и стандарти на ЕС в секторите на земеделието, животновъдството
и производството на храни имат за цел опазване на здравето. Законодателството
на равнище ЕС обхваща цялата верига на производство и преработка на храни в
рамките на Съюза, както и внасяните и изнасяните стоки. Държавите от ЕС
прилагат тези хармонизирани стандарти и контролират тяхното спазване. ЕС
извършва проверки на прилагането и ефективността на законодателството и
контрола, а освен това осигурява обучение за отговорните европейски и
международни органи.
Политиката и действията на ЕС в областта на храните са съсредоточени в 4
основни области на защита:


Хигиена на храните: предприятията от хранителната промишленост – от
фермите до ресторантите, включително тези, които внасят хранителни
продукти в ЕС, трябва да спазват законодателството на ЕС в областта на
храните.



Здраве на животните: санитарен контрол и мерки за домашните любимци,
селскостопанските животни и дивата флора и фауна, наблюдение и контрол
на болестите и проследяване на движението на всички селскостопански
животни.



Здраве на растенията: откриването и ликвидирането на вредители на ранен
етап предотвратява разпространението им и гарантира наличието на здрави
семена.



Замърсители и остатъчни вещества: извършване на мониторинг, за да не
попадат замърсители в храните и фуражите. За местните и вносните
хранителни и фуражни продукти се прилагат максимално допустими норми.

Главна дирекция
„Международна дейност“
Тел: 02/987 88 30, e-mail: info@ccu-bg.com, www.ccu-bg.coop
https://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion/

