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Spółdzielcza przyszłość dla Europy
Siła spółdzielczości – sukces europejski
Spółdzielnie są wiodącymi graczami w budowie Unii Europejskiej. Wkład spółdzielni w historię tej budowy
był dwojaki. Z jednej strony promują one wartości ściśle związane z ideą współpracy europejskiej, a z
drugiej przekładają te wartości na konkretne szanse dla milionów Europejczyków.
Spółdzielcze przedsiębiorstwa są własnością i są prowadzone przez swoich członków (konsumentów,
producentów, pracowników, społeczności lokalne), którzy mają równy głos w zarządzaniu biznesem oraz w
sposobie dzielenia korzyści. Spółdzielnie istnieją we wszelkich rozmiarach, od mikroprzedsiębiorstw do
wielkich firm i ukierunkowane są na poszukiwanie nowych form przedsiębiorczości, takich jak ekonomia
współpracy. Działają we wszystkich sektorach gospodarki, od przemysłu do usług, od opieki zdrowotnej do
mieszkalnictwa, od rolnictwa do bankowości, od energii do kultury. Przedsiębiorstwa, które prowadzą swój
biznes w sposób demokratyczny, zrównoważony i społeczny, jak to czynią spółdzielnie, pomagają budować
szerszą gospodarkę społeczną. Nie powinno dziwić, że są również w czołówce podmiotów wspierających
realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Agendy 2010 w Europie.
Cooperatives Europe, europejska wielosektorowa organizacja promująca przedsiębiorczość spółdzielczą,
reprezentuje 140 milionów indywidualnych członków-spółdzielców, posiadających 176 tys. przedsiębiorstw
spółdzielczych i zapewniających pracę 4,7 milionom Europejczyków.
Unia dla ludzi, przez ludzi
Choć zakotwiczone lokalnie, spółdzielnie są sprawą całej Europy. Projekt europejski stworzony został na
fundamentach wartościach demokracji, solidarności i praw człowieka. Unia Europejska, w swojej dumnej
historii była pionierem wprowadzania standardów społecznych, ekonomicznych i dotyczących środowiska
naturalnego, odznaczała się wielkimi osiągnięciami zbudowanymi wokół kooperacji. Jednocześnie jednak
zdolność UE do sprostania największym problemom współczesnego świata, jak zmiany klimatyczne,
wzrastające nierówności, bezrobocie, kryzys migracyjny jest dzisiaj kwestionowana. Co więcej, wzrost
ruchów antyeuropejskich sprawia, że te wyzwania stają się wręcz jeszcze większe dla UE.
Cooperatives Europe wspiera wizję polityczną Europy zorientowanej na ludzi – umieszczającej obywateli w
inkluzywny sposób w samym centrum swoich zainteresowań i budującej silną wspólnotę narodów, która,
szanując różnorodność, nie patrzy tylko wewnątrz siebie. Spółdzielnie, wraz z całą gamą przedsiębiorstw
ekonomii społecznej, są przedsiębiorstwami odpornymi i konkurencyjnymi, realizującymi potrzeby
społeczne i potrzeby swoich członków. Są zdolne do znalezienia podzielanych przez wszystkich rozwiązań,
by sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, jak również do promowania spójności społecznej oraz
zrównoważonego wzrostu i rozwoju.

Kluczowe priorytety Cooperatives Europe
W następstwie pogłębionego dialogu i refleksji razem ze swoimi członkami, mając wiedzę o pracach
Parlamentu Europejskiego i instytucji UE, Cooperatives Europe sformułowała agendę dla wysokiego szczebla
polityków UE zawierającą zestaw wzajemnie powiązanych priorytetów z rekomendacjami do działań.
1. Ekonomia społeczna powinna zostać uznana za kluczowy segment gospodarki jako wartość dodana,
mająca na celu katalizowanie spójności społecznej.
2. Europejski Filar Praw Socjalnych (EPSR) powinien zostać głównym priorytetem w europejskiej
agendzie politycznej, zwłaszcza w dążeniu do zapewnienia wszystkim równych szans i inkluzji.
Inwestycje społeczne i legislacja odnosząca się do praw społecznych powinny być promowane jako
środki do realizacji tego celu.
3. Polityka przedsiębiorczości powinna być promowana w kontekście różnorodności modeli
przedsiębiorstw, uwzględniając na przykład, przy projektowaniu działań takich jak te związane z
finansami czy edukacją, specyfikę spółdzielni. W tym celu powinny zostać stworzone właściwe i
ułatwiające działanie ramy prawne dla spółdzielni, które umożliwiłyby zapewnienie im równych
szans.
4. Polityka równości płci i przedsiębiorczości kobiet powinna uznać spółdzielnie za ważnych graczy
aktywizacji kobiet-przedsiębiorczyń, jak również za jedną z form biznesu preferowanego w wielu
państwach członkowskich w dążeniu do zapewnienia zatrudnienia kobietom i w promowaniu
równości płci.
5. Ekonomia współpracy, by stać się dojrzałą i zrównoważoną, powinna mieć korzystne europejskie
ramy prawne, podtrzymujące i stymulujące procesy pojawiania się innowacyjnych modeli
spółdzielczych.
6. Polityka rozwoju międzynarodowego na zewnątrz UE powinna wykorzystywać model spółdzielczy
do wzmacniania lokalnego sektora prywatnego, tak by wzmacniać pozytywny wpływ tego modelu i
korzyści z niego płynące dla naszej planety i ludzi. Wiązałoby się to z uznaniem explicite spółdzielni
w Planie Inwestycji Zewnętrznych UE.
7. Należy inwestować w młodzież w celu zapewnienia szans młodym ludziom do rozwijania
spółdzielczych modeli przedsiębiorczości.
8. Należy budować gospodarkę dla przyszłości. Europa powinna podjąć dalsze decydujące kroki ku
gospodarce zrównoważonej ze względu na środowisko naturalne – angażując wszystkie
zainteresowane strony w społeczeństwie by to osiągnąć – i ku gospodarce zorientowanej na ludzi,
zdolnej do znalezienia lepszej równowagi pomiędzy tym co lokalne, a tym co globalne.
Wniosek – wzywamy do stałego i konstruktywnego dialogu z instytucjami europejskimi, by budować Europę
jutra.

