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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Послание от МКА по повод Международния ден
на жената 2019
„Мислете
равнопоставено,
изграждайте
умно,
действайте
иновативно за промяна“ е лозунгът за
Международния ден на жените на ООН.
Член-кооператори от цял свят искат да
покажат че кооперациите са иновативен
бизнес модел, изграден на основата на
равенството между половете.
Тъй като един от кооперативните принципи е отворено членство,
равенството между половете винаги е било ключова характеристика на
кооперативното движение. Кооперативното движение е водещо по пътя на
иновациите, защото иновациите идват от хората - а кооперациите,
поставяйки акцента върху членовете, които сами да задоволяват
своите потребности и стремежи, непрекъснато се адаптират към
изискванията
на
постоянно
развиващото
се
общество.
8 март е възможност да се признае приносът на жените за развитието
на обществата и света, чрез платена и неплатена работа. В различни страни
по света, Комитетът за равенство между половете на МКА показва как
кооперациите подкрепят жените в баланса между професионалния и личния
живот, осигурявайки качествена и дългосрочна заетост.
Имаме трудната задача да допринесем и да се присъединим към
изграждането на идеалното бъдеще, което е по-добро за всички жени по
света. Нека работим, за да направим реалност Цел №5 от Целите за
устойчиво развитие на ООН, а именно: „Постигане на равенство между
половете и даване на права на всички жени и девойки”!

JCCU Япония…..
Наградата

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Първо заседание на Борда на Кооперативна Европа за 2019
На На 8 март в Международния ден на жената
в Букурещ, Румъния се проведе първото за
годината заседание на Борда на Кооперативна
Европа,

с

домакин

потребителните

Националният

кооперации

съюз

на

„Чентрокооп“,

Румъния.
Дискусиите

включваха

разглеждане

на

многогодишна работна програма на Кооперативна Европа, информация относно
партньорската програма с ЕС и доклад за дейността на организацията за 2018 г.
Членовете на Борда на Кооперативна Европа се запознаха с постигнатото от
Румънското кооперативно движение. В заседанието взе участие и г-жа Ваня
Боюклиева – Заместник-председател на ЦКС и Вицепрезидент на Кооперативна
Европа.

Социалната икономика за бъдещето на ЕС
Интергрупата за социална икономика
в

Европейския

парламент

проведе

окончателното изслушване за мандата на
6

февруари

икономически
Участниците

при
и

Европейският

социален

разгледаха

комитет.
какво

е

направено през последните 5 години в областта на социалната икономика с
участието на представители на европейските институции. Комисията представи
различни свои действия в областта на социалната икономика, включително
дейностите

на

експертната

група по

социално

предприемачество

към

Европейската комисия (GECES), в която Кооперативна Европа има мандат. По
време на дискусията бяха направени няколко препратки към план за действие за
социалната икономика и необходимостта от подновяване на Интергрупата за
следващия парламентарен мандат. Президентът на CECOP, Джузепе Гуерини,
изнесе реч, наблягайки на ролята на кооперациите и другите предприятия от
социалната икономика в новите икономики и техния принос за изграждането на
демократична Европа.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

БЕЛГИЯ
Транссекторна национална организация (Febecoop)
 338 кооперации;
 Над 400 000 член-кооператори;
 Над 6 800 заети;
 Годишен оборот: почти 6 млрд. евро;
 Закон за кооперациите

Кооперативни сектори

Банков

Жилищен
Кооперации
Заети
Годишен оборот

11
3
0.69 млн. €

Земеделие

Кооперации

1

Член-кооператори
Заети

400,000
37

Годишни активи

1.62 млрд. €

Промишленост, услуги и
социални дейности

Кооперации

301

Кооперации

10

Член-кооператори

3,900

Заети

267

Годишен оборот

3.79 млрд. €

Годишен оборот

9.2 млн. €

Фармацефтичен

Застраховане
Кооперации

2

Кооперации

13

Заети

691

Заети

1,948

Годишен оборот

522.48 млн. €

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИЯЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Обща политика на ЕС в областта на храните: Приносът
на ЕВРО КООП
През

последните

две

години

ЕВРО

КООП

следеше отблизо и допринасяше пряко в работата
на

Международната

експертна

група

по

устойчиви хранителни системи (IPES-Food),
ръководена от бившия специален докладчик
на ООН по храните Оливие де Шутер, с цел да
се очертае нова архитектура на управлението при хранителните системи.
Тази дейност, в която са участвали повече от 400 заинтересовани страни
от ЕС, работещи в областта на селскостопанските храни, завърши на 7
февруари 2019 г. с представянето на доклада „Към обща политика на ЕС в
областта на храните“, в който ЕВРО КООП и кооперациите са изрично
включени.
Основната презумпция, на която се основава проучването, е, че политиките,
които се занимават с храните на европейско равнище, са разпокъсани и
противоречиви, поради което е необходимо да се разработи обща политика
на ЕС в областта на храните, насочена към преодоляване на настоящите
недостатъци.
В

своето

потвърди

изказване

присъщата

кооперации,

за

отговорност

заместник-генералният
членовете
насочена

на
към

ЕВРО

секретар

КООП,

осигуряване

на

като

Росита

Зили

потребителни

потребителите

на

безопасна и качествена храна на разумни цени, като същевременно
настояват за по-отговорно потребление и отговорно производство.

Извънредна Генералната асамблея
В периода 7-8 март в Букурещ, Румъния
проведе

Извънредната

Генералната

асамблея

се
и

заседание на Борда на ЕВРО КООП, на която домакин
бе Националният съюз на потребителните кооперации
„Чентрокооп“, Румъния.
Извънредната Генерална асамблея избра Матиас
Фидлер – Национална асоциация на потребителните кооперации Германия (ZDK)
за нов Президент на организацията, Юхани Илмола – Съюз на потребителните
кооперации Финландия (SOK) за Първи Вице-президент и Албино Русо от КООП
Италия (ANCC) за нов член на Борда.

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

