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Уважаеми колеги,
Две ключови международни събития преминаха в
рамките на знаменателната годишнина:


За първи път в историята на кооперативното движение в България,
ЦКС бе домакин на заседание на Глобалния Борд на Международния
кооперативен алианс



Световно признание за българското кооперативно движение бе
избирането на Петър Стефанов, председател на Централния
кооперативен съюз за втори пореден мандат за Президент на
Световната организация на потребителните кооперации /CCW/ и
трети пореден мандат (2017-2021) за член на Глобалния Борд на
Международния кооперативен алианс в Куала Лумпур, Малайзия.

Обръщение на Международния кооперативен алианс
към глобалното кооперативно движение
В навечерието на Новата година, Ариел Гуарко –
новоизбраният
Президент
на
Международния
кооперативен алианс, отправи своето обръщение към
националните кооперативни организации – членове
на
Алианса. Изразена бе
благодарност за
неуморната
работа,
за
предаността
към
кооперативната идея и ангажимента да бъдем в полза
на кооператорите и обществото като цяло, във всички краища на света.
Ариел Гуарко сподели: „...през изминалата 2017 година засилихме не
само визията, но и мисията на кооперативния бизнес модел, обсъдихме
значими теми за неговото развитие, обменихме добри практики, активно
дискутирахме интересни стратегически подходи за постигане на
кооперативните амбиции за по-нататъшен напредък. Изразяваме
благодарност за постигнатото на предходните президенти на МКА – Дама
Полин Грийн и Моник Льору, две дами с изключителен принос към
глобалното кооперативно движение и чиито лидерски умения успяха да
засилят позицията ни на международната политическа сцена, включвайки
важни въпроси за кооперативното развитие в дневния ред на Срещите на
високо равнище на Б-20…“.
Кооперативното движение днес обединява над 1 милиард членове,
осигурява над 250 милиона работни места и реализира над 2,6 трилиона
щатски долара годишен стопански оборот. Тези ключови цифри са
неоспоримо доказателство за това, че кооперативният бизнес е значим
партньор на световната икономика и притежава сериозен потенциал за
устойчив растеж, иновации и социална промяна във всички сфери на
икономиката.

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
Нов член на CCW: Конфедерация на кооперациите
(CONFECOOP) Протугалия
CONFECOOP е създадена на 14 април 1988, обединяваща Национална
федерация на социалните солидарни кооперации /FENACERCI/; Национална
федерация на жилищните кооперации /FENACHE/ и Национална федерация на
потребителните кооперации /FENACOOP/.
Мисията на конфедерацията е да спомага за осъществяване на
сътрудничеството между организациите-членки, да ги представлява пред
централните държавни органи и регионалните и местни власти, както и да лобира за
признаване на кооперативния сектор като важен партньор в икономиката на
страната. Конфедерацията е включена в Постоянния комитет на социалния и
солидарен сектор, който е национален орган определящ принципите и рамката за
сътрудничество между държавата и субектите на тези сектори.

ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН

ЦЕЛ № 4 – КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
Образованието и обучението е 5-тия кооперативен принцип,
признат в целия свят.Кооперациите допринасят за постигане на
ЦЕЛ №4 чрез подобряване благосъстоянието на техните членове
и възможност за по-добро образование за тях и за техните деца.
Това
е
възможност
кооперациите
да
реагират,
когато
правителствата
не
успяват
да
осигурят
образователна
инфраструктура, например чрез изграждане на училища или
създаване на кооперации за развитие на професионалните умения у младите
хора. Значим брой кооперативни училища и университети в света предлагат
качествено образование и иновативен подход в процеса на обучението,
фокусиран върху човека.
Образованието се отнася не само за младите хора. Кооперациите
осигуряват възможност за обучение през целия живот за своите членове,
независимо дали това е в професионален аспект, лидерско обучение или базова
грамотност.
Нека разгледаме някои кооперативни инициативи, свързани с
образованието, при постигане на ЦЕЛ №4.
Кооперативна ангажираност в действие
Кооперативният колеж за наука и изкуство "Раджив Ганди" се ангажира
да осведоми учениците от селските региони, които желаят да получат знания,
относно кооперативният бизнес модел и принципи. Надеждата е те в бъдеще да
създадат кооперации и осигурят собствени средства за по-нататъшно
образование.
Социалната кооперация „Копат“, в Италия, служи като връзка между
студентите и ориентирането относно техните професионалните възможности. В
подкрепа на ЦЕЛ №4, „Копат“, се ангажира да увеличи достъпа на младите хора
до образователни дейности, да научат повече за културното наследство и
изкуството. Една от програмите, включени в този ангажимент, дава възможност
на децата да създават природосъобразно изкуство, използвайки материали от
творческия център за рециклиране „Ремида“ в Торино.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА
Европейски регион на МКА

Призив за бъдещето на кооперациите в Европа
На
11-ти
декември
Кооперативна Европа
публикува Призив за
действие
относно
бъдещето на
кооперативния бизнес
и
неговия принос в икономиката на Европа.
Отзвукът от речта на Юнкер и работата на Европейските институции по
Бялата книга „Бъдещето на Европа“, предизвика силен и последователен
кооперативен отговор, публикуван в навечерието на заседанието на Европейския
съвет на 14 и 15 декември, за подготовка на Стратегическия план за Европейската
икономика през следващите 10 години.
С този призив, Кооперативна Европа цели да засили видимостта и
значимостта на кооперациите като ключови партньори в социалната икономика и
по-нататъшно популяризиране възможностите на кооперациите в предоставяне на
адекватни решения на предизвикателствата пред които е изправена понастоящем
Европа. По този начин ние призоваваме Европейския съюз не само да признае
силата на европейското кооперативно движение, но и да осигури адекватно
политическо признание, което да позволи на кооперациите
активно да
допринесат за устойчивото Бъдеще на Европа.
Кооперативният Призив за действие предлага 7 ключови области за
развитие в Европа, а именно: осигуряване на равнопоставеност за всички форми
на предприятия, достъп до финансиране, действия за напредък по Енергийния
преход, финансиране за осигуряване
на безопасни и сигурни храни и
фермерство, разработване на приобщаваща индустриална политика, правна рамка
за кооперации на самонаети лица и такива на свободна практика и глобално
развитие на сътрудничеството.
На база горепосочените насоки, Европейското кооперативно движение
настоява за среща с Европейската комисия и нейния председател Жан-Клод
Юнкер, за да обсъдят Призива за действие и ползите от Кооперативната
икономика като мост между европейските граждани и Единния пазар.
Призивът за действие бе подкрепен от членове и партньори в кооперативния
сектор и социалната икономика, чрез активна кампания в социалните медии
#CloserEurope , достигайки 750 000 души още през първите часове.
Жан Луи Бансел, председател на Кооперативна Европа, заяви: "…. Това, от
което се нуждаем, е Европа, да се гради от и за гражданите. Кооперациите са
подходящи партньори, за сближаване на Европа до хората, което налага да се
формира кооперативна визия за бъдещето на Европа. Очакваме в бъдеще да
работим съвместно с европейските институции, за да постигнем това.”

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Европейски ден на търговията
На 30 ноември 2017 в Брюксел, Белгия, се
постави начало на конференция на високо равнище
по повод
Европейския ден на търговията съвместна инициатива на ЕВРО КООП, Еврокомерс,
Европейската кръгла маса по въпросите на
търговията
и
Европейската
асоциация
на
независимите търговци. Основната цел
на това
събитие бе да се обсъдят важни трансформации,
предизвикателства и възможности, влияещи на
сектор търговия в Европа и жизненоважната роля на иновациите за тази
индустрия.
Събитието събра високопоставени политици, индустриални лидери и
известни експерти, за да се проучи как европейският сектор за търговия хранителен и нехранителен - може да отговори на пазарните, политическите и
технологичните промени чрез иновативни идеи, проекти и решения за осигуряване
бъдещ успех в сектора.
Кои бяха ключовите теми:
 Предизвикателства,
възможности,
тенденции
и
трансформации
в
европейския сектор на търговията ;
 Сътрудничество
между
политиците
и
бизнес
общността
относно
иновативните решения, осигуряващи растеж и конкурентоспособност на
сектор търговия в Европа;
 Икономическият потенциал на европейския пазар на дребно, ролята на
политиката в осигуряване мощ за Единния пазар и иновативно-интензивна
бизнес среда;
 Режими на данъчно облагане и влияние на дигиталната революция;
 Потребителското доверие и новите потребителски тенденции в контекста на
възможността за проследяване на веригата за доставки и сигурността;
 Търговски иновации и влиянието на технологиите на взаимоотношенията с
потребителите;
 Устойчива търговия
и кръгова икономика, и как секторът внедрява
иновациите, за да постигне целите
за устойчивост, запазвайки
конкурентоспособността си;
Ключови докладчици от името на организациите-членки на ЕВРО КООП бяха:
Колин Маклеод – Вице-президент ЕВРОКООП (Великобритания), Анна Верга –
Директор експорт, КООП Италия Фууд и Зигне Фрезе, директор Корпоративна
социална отговорност, КООП Дания.

Уважаеми колеги,
Нека изпратим 2017 година с благодарност за постигнатото. Нека
продължим заедно да надграждаме, защото днешният ден е сцената, на която
творим бъдещето.
Нека бъдем осъзнати и усмихнати – отвътре навън! ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Главна дирекция “Международна дейност”

