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Кооперациите предлагат алтернативен модел
на бъдещия пазар на труда
На 5 април 2017, в Женева
в навечерието на симпозиума
на тема: „Бъдещето, което
желаем: Глобален диалог“,
организиран
от
МОТ
(Международна
организация
на труда), бе проведена и
среща
за
ролята
на
кооперациите в променящия се свят на пазара на труда.
В своето встъпление към участниците, Дебора Гринфийлд, зам.генерален
директор
по
политиките
към
МОТ,
отбеляза
новоочертаното значение на кооперациите и социалната
икономика за устойчивото развитие, интеграцията и създаването
на работни места. Кооперациите и социалната икономика трябва
да се разглеждат като ключови участници в дискусиите относно
бъдещия пазар на труда.
Джанлука Салватори, генерален секретар на Европейския
изследователски институт за кооперации и социални предприятия
(EURICSE), сподели италианския пример за интеграция на
кооперативния
бизнес
модел
в
икономиката.
В
Италия
кооперациите са над 50 000, а броя на заетите надхвърля 1.7 млн.
души, от които повече от половината са жени. Акцент бе поставен
върху устойчивостта на кооперациите по време на икономическа
криза. Примерът показва, че кооперативният бизнес в Италия, в
условията на рецесия, в сравнение с корпоративните структури, е
увеличил годишния стопански оборот като не само е запазил броя
на работните места, но е разкрил и нови такива.
„…Кооперациите имат за цел да оказват дългосрочно въздействие
върху живота на хората и икономиките като цяло…“, подчерта
Джанлука Салватори.
Оживената дискусия по въпроси като регулаторната рамка за
кооперациите,
предизвикателствата
в
управлението
и
взаимоотношенията с кооперативните синдикати, потвърдиха
важността и значението на темата, както и необходимостта от понататъшното й развитие.

Семинар за развитие на кооперациите в Регион Америки на МКА
Международният кооперативен алианс
(МКА), съвместно с Кооперациите Америки и
Унимед Бразилия (Съюз на здравносигурителните кооперации), проведоха семинар на тема:
„Кооперациите и Глобалните цели на ООН за
устойчиво
развитие
–
обединяване
на
икономическия и социалния ефект за едно подобро бъдеще“ на 6-ти март 2017 в Сао Пауло.
Събитието
предхождаше
редовното

заседание на Борда на МКА.
В приветствието си към участниците в семинара, Моник Льору, Президент на
Международния кооперативен алианс, отбеляза: „…Кооперациите са бизнес модел,
който има значим принос в реализирането на Глобалните цели за устойчиво
развитие на ООН и много са добрите практики в този аспект...“.
Максуел Хейлуд, координатор към ООН за кооперациите, сподели, че
кооперациите в целия свят са поели сериозен ангажимент на национално,
регионално и глобално ниво за постигане на Целите. В своето представяне, той
посочи още: „…Кооперациите твърде плахо отстояват своята роля, а светът трябва
да чуе и научи повече за техния бизнес модел…“.
Интерес предизвика представянето на кооперативното движение в
Бразилия. Понастоящем близо 7 хил. кооперации обединяват около 12 млн. членкооператори и осигуряват над 340 хил. работни места. Бразилските кооперации
осъществяват дейност в 11 сектора на икономиката, предимно с експортна
насоченост, възлизаща на приблизително 5.2 млрд. щатски долара.

.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА
Европейски регион на МКА
60 години Европейски съюз: Към нови хоризонти

„…Признати от Историческия Договор,
подписан в Рим на 25 март 1957 година, днес
европейските кооперации предоставят ползи на
всеки пети европеец. Кооперативният бизнес
модел е базиран на ценностите: взаимопомощ,
отговорност,
демокрация,
равенство,
справедливост
и
солидарност,
които
се
споделят и от Европейския съюз. Това е
поводът и европейските кооперации да се
присъединят към отбелязването на 60-тата
годишнина от подписването на Договора,
положил основата на днешна Европа.
Кооперациите
имат
поглед
напред,
независимо от това, че днес светът е изправен пред сериозни предизвикателства.
Кооперативния бизнес модел е успешният пример за „обединение в
разнообразието“.
Европейските граждани вдъхват живот на Общността, за която
фундаменталните човешки права, защитата на най-бедните, общата сигурност,
иновациите, грижата за природата, а също така световния мир и сътрудничество
са приоритет, превръщайки я в уникално място, в което прогресът може да
процъфтява. Европа - място, което гражданите с гордост наричат свой дом…“,
сподели Дирк Ленхоф, Президент на Кооперативна Европа.
Извадка от приветствието на Кооперативна Европа

Готовност за участие в бизнеса: Жените-предприемачи и
иновациите в Европа
Брюксел

На
7-ми
март,
Европейската
платформа
за
жени-предприемачи
бе
домакин на заседание, в което взе участие
и Кооперативна Европа. Темата, която
участниците дискутираха бе за равенството
между половете като сред тях бе и г-жа
Клеър Муди - член на Европейския
парламент, ангажирана в Комитета за
правата на жените и равенството на половете.
Единодушното заключение бе, че въпреки активната роля на женитепредприемачи в Европейския съюз, те все още не са получили признанието, което
заслужават. По-конкретно бе спомената тяхната значима роля в сектора на
социалната икономика, както и особената важност на достъпа им до образование и
обучение.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Бъдещето на Европа: Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025
година
На
1-ви
март,
Европейската
комисия
представи дългоочакваната „Бяла книга за
бъдещето на Европа: възможности за единство
на ЕС от 27 държави“.
Този документ посочва основните предизвикателства и възможности пред Европа за
следващото десетилетие и представя пет сценария
за начина, по който Съюзът може да се развива до
2025 г., в зависимост от това как ще реши да
действа. Бялата книга е приносът на Комисията към
Срещата на върха в Рим на 25 март, на която беше
отчетено постигнатото, а също така, бе дискутирано
и бъдещето на ЕС. Документът поставя началото на
процес,
в
който
Европейските
комисия
и
Парламент, както и 27-те страни-членки, ще се
включат в серия дебати относно бъдещето на Европа, които ще се проведат в
европейските градове и региони.

Инициатива за веригата на доставки (SCI):
Запазване на стимула и внасяне на промени
Създадена през 2013 година, Инициатива цели
елиминиране на нелоялните търговски практики във
веригата на доставки на храни между предприятия –
проблем, който подтикна Европейската комисия да
се обърне към законодателството като средство за
неговото уреждане.
Понастоящем, SCI се намира в процес на
трансформация, чиято цел е успешното справяне с
поставените й задачи.
На 24-ти януари, представители на сектора
търговия на дребно и на хранителната индустрия се
събраха в Европейския парламент, за да обсъдят
нелоялните търговски практики и да отчетат
постигнатото до момента в тази насока. Поводът бе
ежегодното
събитие,
организирано
от
SCI
(съвместна инициатива от 8 асоциации на ниво ЕС,
представляващи организации на различни участници във веригата на доставки на
храни между предприятия в рамките на ЕС - търговците на земеделски продукти,
производителите и търговците на дребно), която се бори срещу нелоялните
търговски практики, и на която ЕВРО КООП е член и съосновател. На това събитие
SCI представи своя трети годишен доклад.
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