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Първо посещение на
Ариел Гуарко – Президент на МКА
в регион Азия-Пасифик
Президентът на МКА направи 12 дневна
официална обиколка на националните
кооперативни организации – членове
на МКА Азия – Пасифик от Тайланд,
Сингапур, Индонезия, Китай, Корея и
Япония.
Кооперативното движение в региона
бележи изключително развитие и подем, с
най-висок принос е за БВП на страните
си,
като
същевременно
е
признат
партньор
и
получава
изключителна
подкрепа от своите държави. Активно участват в реализиране на Целите за
устойчиво развитие на ООН, а доказателство за значимия принос в
икономиката на страните си е включването им в Световния кооперативен
монитор „Глобал 300“ за 2018.
Исторически момент беше първото посещение на Президента на МКА в
Сингапур с цел обсъждане възможностите за сътрудничеството между
кооперациите. По време на посещението си Президентът се запозна с
дейността на:
Национална федерация на кооперациите, Сингапур
(SNCF) - учредена през 1980 г. обединява, защитава и
представлява интересите на 1,4 милиона членове и 66
кооперации.

Здравна кооперация (NTUC Health) - предоставя
здравни услуги, включващи дневна грижа за възрастни
хора, старчески домове и помощници за дома.

Център за обучение (NTUC LHUB) - създаден през 2004
г с цел подпомагане на бизнеса да разгърне пълния
потенциал на най-ценния си актив – човешкия капитал. За
да останат конкурентоспособни във времената на
Индустрия
4.0
(Дигитализация
на
индустрията)
организациите се нуждаят от служители, които да
притежават необходимите технологични, адаптивни и технически умения. Към
днешна дата в центъра за обучение са заети 400 сертифицирани
преподаватели в 5 учебни бази, предлагат се над 500 курса и се предоставя
обучение на 16 700 организации от Сингапур.
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Нов проект на МКА за заснемане
на серия късометражни филми за
кооперациите по света
Всеки

ден

по

целия

свят

кооперациите подобряват стандарта
на живот на хората и стимулират
местното

устойчиво

Кооперативният
гарантира
труд, но

развитие.

модел

достойни

не

условия

само
на

и укрепва устойчивите

общности

за

намаляване

на

социалните и икономическите неравенства.
С подкрепата на Партньорската програма МКА – ЕС през месец януари
изследователката

Сара Викари

и режисьорът

Андреа Манчори

започнаха

пътуване по света, за да посетят и заснемат серия от късометражни филми за
някои от най-впечатляващите и вдъхновяващи истории за кооперации от
различни

сектори

aroundtheworld.coop

на

икономиката

представя

на

различен

пет
поглед

континента.
върху

Проектът

съществуващата

огромна мрежа от кооперации, оказваща положително въздействие върху
ежедневието на милиони хора.
Пътуването стартира от родната Италия и продължава чак до Африка. В Южна
Италия посещават кооперациите Casa di Alice (домът на Алис) и Altri Orizzonti –
Jerry Essan Masslo, чиято дейност е да отглеждат различни сорт култури върху
конфискувана от мафията земя, като по този начин дават нов живот на
пустеещите земи и едновременно с това подкрепят социалната и икономическата
интеграция на мигрантите.
Втората спирка от пътуването им е Имсуане (Мароко), където екипът е топло
посрещнат от кооперация за производство на биологични арганови масла
Toudarte. Този проект предлага по-проспериращо бъдеще за над 100 жени, като
не само насърчава социалното и икономическо развитие, но и има безспорно
положително въздействие, свързано с даването на повече права на жените.
Кооперация за производство на ориз COPRORIZ-Ntende от Руанда, Африка е
третата им спирка.
Този проект ще предостави възможност да се покажат примери от практиката за
кооперации от различни сфери на икономика, с цел
дълбоко разбиране за приноса на кооперациите по света.

за да се постигне по-

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

За първи път в историята на Европейския съюз
жена пое председателството на Европейската комисия
Кооперативна

Европа

приветства

Урсула фон дер Лайен, новоизбрания
Председател на Европейската Комисия
(ЕК).

Много

от

политическите

приоритети, които ще бъдат в основата
на работата на предстоящата ЕК са в
съответствие с основните приоритети на
Кооперативна

Европа,

изложени

в

стратегическия документ „Кооперативно
бъдеще за Европа. Да участваме активно
и ние“, включваш Европейския стълб за социални права, предприемачески
политики и екологична устойчива икономика.
Жан-Луи

Бансел,

Президент

на

Кооперативна

Европа

сподели

по

повод

избирането на новия Председател: „…Приветстваме визията на Урсула фон дер
Лайен за утрешната Европа и потвърждаваме готовността си да работим в тясно
сътрудничество с представителите на Европейската комисия, за да подкрепим
оформянето на политическа визия за Европа, ориентирана към хората…“
Изслушванията на кандидат-комисарите ще се проведат през октомври. След
съставянето на Комисията, предстои одобрение от Парламента, а официалното
назначаване на комисари от Европейския съвет се очаква да бъде през ноември.

Европейската конфедерация на кооперациите
в сферата на индустрията, занаятите и услугите
празнува 40 Години от учредяването си
Европейската конфедерация на кооперациите в
сферата на индустрията, занаятите и услугите
(CECOP-CICOPA) е гласът на повече от 40 000
трудово-производителни
европейските

кооперации

институции.

Членове

пред
са

национални съюзи на трудово-производителните
кооперациите от 15 европейски страни, които
заедно предoставят над 1,3 милиона работни
места. Организацията защитава основната позиция, че в Социална Европа
икономическият растеж и социалния прогрес вървят ръка за ръка.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

Финландия
Финландски кооперативен съюз
(SOK Finland)
✓ Над 5000 кооперации;
✓ Над 4,5 млн. член-кооператори;
✓ Над 93 500 заети;
✓ Годишен оборот: над 42 млрд. евро;

Сектори на кооперативния бизнес

Търговия
Заети
Членове
Годишен оборот

30
2,412,533
11,65 млрд. €

Промишленост, услуги и
социални дейности
Кооперации

1781

Членове

518

Заети

702

Банков

Земеделие
Кооперации

33

Членове

139,533

Годишен оборот

12 млрд. €

Членове

1,563,972

Заети

13,008

Годишни активи

116,39 млрд. €

Възобновяема енергия

Жилищни кооперации

Кооперации

Кооперации

103

100

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

ЕВРО КООП отбеляза
Световния ден за безопасност на храните

Генералната асамблея на ООН обяви
датата 7 юни 2019 за Световен ден за
безопасност

на

храните,

за

да

привлече вниманието на света към
последиците

за

здравето

от

замърсените храни и води. Темата на
деня

е

„Световният

ден

за

безопасност на храните - бизнес на
всички“.
Светът се обедини, за да отпразнува нашето общо право на достъп до
безопасна и качествена храна, което е от съществено значение за всички нас
да живеем здравословен живот. Посланието на Агенцията по храните и
земеделието на ООН (FAO) е, че от мястото, където се произвежда храната, до
мястото, където се сервира, всички ние играем важна роля и споделяме
отговорността.
Всички

участници

във

веригата

на

доставки

носят

отговорност

за

безопасността на храните и най-вече търговците на дребно, които имат мисия
да обслужват ежедневно над 500 милиона потребители в Европа.
По този повод Тодор Иванов - генерален секретар на ЕВРО КООП коментира:
„…Потребителните

кооперации

са

с

основен

принос

в

ежедневното

предоставяне на безопасна и качествена храна на достъпни цени на своите 34
милиона потребители…“
Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) представи доклад с
резултатите във връзка със Световния ден. Какво показва „Евробарометър“
/редовни проучвания на общественото мнение във всички страни – членки на
ЕС/?. Трите най-големи опасения свързани с храните са:
• Произход: 53%
• Цена: 51%
• Безопасност: 50%

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

ЕВРО КООП се гордее, че членовете му са водещи във всяка от трите области.
• ПРОИЗХОД: КООП Италия е единственият търговец на дребно в страната,
който е проектирал и използва система
„Електронен нос“, която може да открие
произхода на съставките на всеки един
продукт, като по този начин гарантира пълна
проследяемост на всичките повече от 4000
стоки с марка КООП;

• ЦЕНА: Потребителните кооперации в цяла
Европа и по света гарантират високо качество
на разумни цени. Продуктите с марка КООП сe
асоциират с безопасност и се ползват с
изключителното доверие на европейските
потребители, които правят своя отговорен
избор избирайки марка КООП.

• БЕЗОПАСНОСТ: Още през 2017 г. КООП
Дания елиминира от асортимента си от
етикетите
с
марка
КООП
12-те
найразрушаващи ендокринната система химикали
и широко лобира пред датските власти за
прилагане на подходящо законодателство,
забраняващо използването им на пазара.
КООП Дания изисква от своите доставчици да
следват примера и да премахнат всички
вредни пестициди, ендокринни разрушители и
химикали.

Главна дирекция „Международна дейност“
Тел: 02/926 64 41
e-mail: info@ccu-bg.com; www.ccu-bg.coop
https://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion/

