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Честит Ден на труда от МКА, Регион Африка!
Всяка година на 1-ви май много
страни
по
света
отбелязват
Международния ден на труда и
работническата солидарност.
В
глобален
мащаб,
организацията и управлението на
труда се променят с бързи
темпове, в съответствие с новите
икономически,
демографски,
технологични
и
екологични
тенденции. За да допринесе за
подобряване на тази ситуация,
Международната организация на
труда (МОТ) е значим партньор в лобирането, укрепването и
създаването на кооперации в икономическата и социалната
сфера, и допринася за популяризирането на световното
кооперативно движение.
Призоваваме и напомняме на всички член-кооператори
празнуващи този ден, че кооперациите трябва да дадат своя
принос в изпълнение на Глобалните цели за устойчиво развитие
2030 на ООН, и по-конкретно Цел № 8: „Насърчаване на
постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна
и продуктивна заетост и достоен труд за всички“.

10-та Конференция на министрите с ресор кооперативен бизнес
от Регион Азия-Пасифик на МКА
В периода 18-21 април 2017 в Ханой,
Виетнам, изтъкнати политици, министри с
ресор кооперативен бизнес и кооперативни
лидери от 25 страни от региона, взеха участие
в 10-тата конференция в Регион Азия-Пасифик
на Международния кооперативен Алианс.
Темата бе: „Визия към 2030: Насърчаване на
по-тясното
сътрудничество
между
правителството и кооперациите в изпълнение
на Глобалните цели за устойчиво развитие на
ООН“ и приеха Проекторезолюция за създаване на многостранно партньорство със
следните акценти:
1. Ангажимент за постигане на Глобалните цели за устойчиво развитие и
разработване на доклад за напредъка „Кооперациите с поглед към 2030“.
2. Организиране на политически форум на високо равнище, популяризиращ
приносът на кооперациите в изпълнението на Глобалните цели за
устойчиво развитие.
3. Разработване на инструменти за насърчаване ролята на кооперациите в
социалната икономика.
4. Предприемане на обосновани научни изследвания в областта на
кооперативния бизнес модел.
5. Предоставяне на повече ползи за националните кооперативни движения
в региони като АСЕАН и Източна Азия, Близкия изток и Централна Азия,
Тихоокеанските острови и Асоциацията за регионално сътрудничество в
Южна Азия (SAARC).
Резолюцията от Ханой е проект, който е в процес на разработване и
принципно приет от участниците в конференцията. Предстои Регион Азия-Пасифик
на МКА да разработи доклад за напредъка по изпълнението на отделните етапи,
който ще бъде представен на Генералната асамблея на МКА през месец ноември
2017 в Куала Лумпур, Малайзия. Окончателният вариант на резолюцията ще бъде
приет на 1-ви юли 2017, по повод Международния кооперативен ден.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 2017
 Заседание на Борда на директорите на МКА
04 - 05 юли, София, България
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КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА
Европейски регион на МКА

Генерална асамблея на Кооперативна Европа 2017:
Взаимно сътрудничество в полза на член-кооператорите
Генералната
асамблея
на
Кооперативна Европа 2017 се проведе в
Малта и бе част от мероприятията,
организирани
в
рамките
на
председателството на ЕС от страната.
Домакин на заседанията на 27 и 28
април в Ла Валета бе Националната
кооперативна асоциация на Малта.
Генералната
асамблея
на
Кооперативна Европа премина под
мотото „Необходимост за действия:
Европейски
решения
за
предизвикателствата
пред
нашите
членове“.
Кооперативният бизнес бе представен от 261 делегати от 54 национални
кооперативни организации.
В своето приветствие към делегатите на асамблеята, премиер-министърът на
Малта Йозеф Мускат заяви: „….кооперациите в Малта имат значим принос в
икономика на страната и използвам възможността от трибуната на този висок
европейски кооперативен форум да ги поздравя по повод 20 години от тяхното
създаване и да им пожелая да бъдат достоен партньор на европейското
кооперативно движение...“.
Проведените в рамките на асамблеята четири тематични семинара дадоха
възможност делегатите да обменят опит и знания в областта на колаборативната
икономика, участието на младите в кооперативните организации и програмите за
тяхното обучение, приносът на организациите за глобалното кооперативно
развитие и кооперативното управление.
Генералната асамблея избра новото ръководство на Кооперативна Европа с
мандат 2017-2021:
Президент
Жан Луи Бансел от КООП, Франция
Членове на Борда
 Пернила Бонде (Кооп, Швеция)
 Ваня Боюклиева (Централен кооперативен съюз, България)
 Ростислав Дворак (Национална кооперативна асоциация, Република Чехия)
 Миечеслав Гродски (Национален кооперативен съвет, Полша)
 Уилям Янсенс (Федерация на кооперациите, Белгия)
 Дирк Ленхоф (Конфедерация на кооперациите и райфайзен, Германия)
 Стефания Марконе (Италиански кооперативен алианс, Италия)
 Ед Майо (Кооперациите, Великобритания)
 Каролин Нет (КООП, Франция)
 Юнал Йорнек (Съюз на горски кооперации, Турция)
 Аню Пуюса (Конфедерация на кооперациите, Финландия)
 Малена Рюдаветц (Конфедерация на кооперациите, Испания)
 Сузане Уестхаузен (Кооперационен, Дания).
 Масимо Бонджовани (Европейска асоциация на потребителните кооперации
 Джузепе Гуерини (Европейска асоциация на кооперациите от индустрията,
услугите и социалната сфера
 Кристиан Пес (Европейска асоциация на земеделските кооперации
 Етиен Флимлин (Европейска асоциация на кооперативните банки

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 2017
 Заседание на Борда на Кооперативна Европа
15 юни, Уоруик, Великобритания

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
Изразени позиции:
Пластмасата и пластмасовите отпадъци:
Разработки на ЕС и действия на членовете на ЕВРО КООП
На 14-ти март Европейският парламент гласува проект за
изменения на четири директиви, свързани с третирането на
отпадъци. Това бе ключова стъпка към по-ефективното
използване на ресурсите и развитие на кръговата икономика в
ЕС. Свеждането до минимум на генерираните отпадъци и
осигуряването на възможно най-продължителното задържане
на ресурсите в икономиката, са основните стълбове на
кръговата икономика. Пластмасата е един от петте приоритета
в „Плана на ЕС за кръгова икономика“.
ЕВРО КООП използва този важен политически момент да
акцентира върху добрите практики на своите членове в
ограничаване използването на пластмасата и третирането на
пластмасовите отпадъци.

Германия: Защита на потребителите в дигиталната ера
На 21-ви март в Малта се състоя 19-тото издание
на Европейския ден на потребителя. Събитието даде
възможност за дискутиране на важни въпроси,
свързани
с
новите
технологии
и
Цифровия
единен пазар на Европа*. Централната Федерация на
германските потребителни кооперации (ZdK) се
включи в дигитализацията на услугите, които предлага
на нейните член-кооператори. От няколко години
кооперативното
управление
на
потребителните
кооперации в Германия може да се осъществява
виртуално, като например уставните заседания,
включително и изборите на Генералната асамблея могат да се провеждат онлайн.
Това са само няколко примера за успешната дигитализация на ZdK, която е
отправила своя поглед и към други реформи, целящи да улеснят още повече
участниците и да намалят бюрокрацията.
*Цифровият единен пазар на Европа има за цел премахването на националните бариери
пред сделките, които се извършват онлайн. Той се основава на концепцията за общия пазар, която е
насочена към премахването на пречките пред търговията между държавите членки с цел да се
увеличи икономическият просперитет.

Улесняване чрез онлайн търговията
КООП Алианца, Италия (Alleanza Coop)
стартира нов онлайн супермаркет – Easy Coop,
който предлага доставки на плодове и зеленчуци
до дома 24 часа в денонощието, 7 дни в
седмицата.
Замисълът на този уеб сайт е да даде
възможност на член-кооператорите да пазаруват
от всяко място и чрез всякакви електронни
устройства:
настолни
компютри,
лаптопи,
таблети или смартфони.
Пазаруването никога досега не е имало
толкова личен характер – членовете могат да
изработят свой профил, създавайки и съхранявайки списъци, в които лесно могат
да добавят нови стоки, на база собствените си предпочитания. Онлайн
асортиментът предлага 10 000 продукти, включително 3000 пресни продукти, като
вниманието е насочено върху сезонните такива.
Този портал е разработен и се ръководи от дружество “Digital”, което е
филиал на Алианца КООП.
Платформата понастоящем е достъпна за клиенти от широкия периметър на
Рим, но кооперациите са си поставили за цел да разширят нейния обхват и до
други части на страната.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 2017
 Генерална асамблея на ЕВРО КООП и Семинар на тема: „КООП
Логистика“
31 май - 02 юни, Тампере, Финландия
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