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Поздравление за Новата 2017 година
„…2016
беше
една
изключителна година за
глобалното
кооперативно
движение. Бих искала да
благодаря на всички – на
вас, нашите членове за
активното ви участие в
международните
кооперативни
форуми,
както и на регионите, секторите и комисиите на Международния
кооперативен алианс. Изказвам специална благодарност към
Борда на МКА, който работи активно в изпълнение на Блупринта
за Кооперативна декада. Алиансът има потенциал да допринесе
за създаването на един по-добър свят - по-справедлив,
приобщаващ и благоденстващ. 2017 да бъде година, изпълнена с
повече вяра и оптимизъм в полза на кооперативното движение…”
Моник Льору
Президент, МКА

Кооперациите представени в бизнес форума Б-20
В рамките на Форума Б-20 в
Берлин,
Моник
Льору
–
Президент
на
МКА,
съпредседателства
тематична
работна група за развитието на
малкия
и
среден
бизнес.
Водещата
теза,
която
бе
споделена е, че регулаторните
механизми за кооперациите трябва да се уеднаквят с тези на
малките и средни предприятия. Основната препоръка е
насърчаване по-нататъшното развитие на кооперативния бизнес
в нови икономически сфери, защото това е най-сигурният начин
за преодоляване на безработицата и подобряване условията на
живот за хората. Препоръките направени от Б-20 ще бъдат
предоставени на Срещата на лидерите на Г-20, която ще се
проведе през юли 2017 в Хамбург.

Конференция на Световната банка на тема:
Проблемът с разхищаването на храни
На конференцията във Вашингтон (САЩ),
Международният кооперативен алианс
представи
мерките и
инициативите,
предприети за решение на проблема от
кооперативните организации, участващи
във веригата за доставка на храни – от
страна на производството (земеделски кооперации) и от страна на търговията на
едро и дребно (потребителните кооперации). Според данни на Организацията по
прехрана и земеделие към ООН (FAO), една трета от произведената храна в
световен мащаб се разхищава. Форумът спомогна за подобряване диалога на МКА
с FAO, Световната банка, както и други заинтересовани страни.

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ-ЧЛЕНОВЕ:
Конфедерация на потребителните
кооперации, Испания (Испакооп)
Испакооп, създадена през 1990, обединява 167 потребителни кооперации,
4 413 323 членове и 47 659 заети. Дейности на организацията:
 представлява, защитава интересите и популяризира потребителните
кооперации на национално ниво;
 повишава информираността и обучение на потребителите по въпроси от
техен интерес, насърчаващи разумното и устойчиво потребление;
 осъществява кооперативно бизнес сътрудничество на глобално и
европейски ниво;
Испакооп осъществява множество проекти и инициативи в насърчаване на
устойчивото развитие:
„Правилно използване на
храните” е проект, целящ
промяна на
навиците на
домакинствата в посока по разумно пазаруване, чрез предоставяне на
брошури с полезни съвети за намаляване
разхищението на храни, организиране на
конференции и фотоконкурс по темата;



Публикувана
е
и
Готварска книга с 25
рецепти с ястия, които
могат
да
бъдат
приготвени
с
неоползотворената
годна храна, която в
противен случай ще се
изхвърли;

Инициатива „Седмица за намаляване разхищаването на
храни” под мотото: Какво мога да направя аз?

.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА
Европейски регион на МКА

Обзор 2016 – Кооперативна Европа

Доклад за
силата на
кооперациите
в Европа

Колаборативната
икономика и
кооперациите –
взаимно
партньорство

Партньорство
МКА – ЕС по
Проекта за
развитието на
кооперациите

Генерална асамблея
„10 години
Кооперативна Европа”

Европейската
младежка
кооперативна мрежа
продължава да се
разраства

Предстоящи избори за президент на Европейския парламент
На 17-ти януари предстоят избори за нов президент на
Европейския парламент, поради оттеглянето на Мартин
Шулц.
Сред кандидатите са и двама членове от
Европейския парламент, ангажирали се в подкрепа на
кооперациите (coopsupporters).
Предварителните прогнози сочат превес в полза на
италианския политик Антонио Таяни, които служи като
еврокомисар за индустрията от 2010 до 2014 година и
подкрепяше активно европейското кооперативно движение.

Политически форум на тема: „Изпълнение
Целите за устойчиво развитие на ООН”
Кооперативна Европа като част от Групата
на представители на гражданското общество
(SDG Watch) е поела ангажимент за
подпомагане на европейските правителства
при реализиране Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН. На проведения форум
на високо равнище: „Изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030”,
организиран от Европейския център за политически стратегии”, взе участие и
Кооперативна Европа. Дискусиите бяха насочени към приноса на Европейския съюз за
устойчивото развитие, базирайки се на добри практики. Събитието беше закрито от
Юрки Катаинен, Вице президента на Европейската комисия с ресор „Работни места,
растеж, инвестиции и конкурентоспособност”, който в своето заключение подчерта
важността от ангажиране на всички организации на гражданското общество и обяви, че
в края на ноември 2017 предстои да стартира Платформа за устойчиво развитие, в която
да могат да участват всички заинтересовани лица.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Приветствие за Новата 2017 година
„…От името на Борда на ЕВРО КООП изразявам найсърдечна благодарност за приносът ви в развитието на
кооперативния
модел
и
популяризирането
на
кооперативната
идентичност,
допринасяйки
за
изграждането на един по-добър свят сега.
И през
Новата година ще се стремим да ви представляваме, да
защитаваме интересите ви и да създаваме условия за
ползотворно сътрудничество между членовете на
организацията на потребителните кооперации в Европа…”

Кооперативното движение в Украйна: 150 години история
Първата потребителна кооперация в Украйна е
учредена на 8 октомври 1866 от Микола Балин в
Харков.
КООП
Украйна
официално
чества
150 годишнината на 13 декември 2016 с научнoпрактическа
конференция,
открита
от
Иля
Горокховски – Председател на КООП-Украйна, на
която беше представена историята на кооперативното движение от възникването му
до днес и бъдещето на потребителните кооперации в Украйна. Събитието се състоя в
Кооперативния университет по търговия и икономика в Лвов, Украйна, който през
2016 чества 200 години от създаването си. Масимо Бонджовани – Президент на ЕВРО
КООП и Тодор Иванов – Генерален секретар на асоциацията участваха в
Конференцията с презентация за настоящото успешно
развитие и бъдещи предизвикателства пред потребителните
кооперации. КООП Израел беше представляван от Еял
Фаркаш – Вице – Президент, които изнесе презентация за
най-новите IT иновации в сферата на търговията.
На тържествена церемония Иля Горкховски – Председател
на КООП Украйна и член на Борда на ЕВРО КООП беше
награден с почетно звание „Доктор Хонорис кауза” на
Университета в Лвов.

КООП историята разказва…
На
21
декември
1844,
преди
172
години
Рочдейлските пионери отварят първия кооперативен
магазин
на
ул.
Toad
Lane
в
Рочдейл,
Великобритания, а днес в Европа има повече от
36 000 кооперативни магазина.

Контакти:
Главна дирекция
„Международна дейност“
Тел: 02/987 88 30
e-mail: info@ccu-bg.com

