
 

 

 

 
1. Forumul Politicilor pentru Dezvoltare 

 
În fiecare an, Comisia 

Europeană (CE) organizează o 

reuniune globală a Forumului 

Politicilor pentru Dezvoltare (PFD) 

care reuneşte organizaţiile 

societăţii civile (OSC) şi 

autorităţile locale (AL) cu 

reprezentanţi ai DG DEVCO 

(Direcţia Generală pentru 

Cooperare Internaţională şi pentru 

Dezvoltare), DG NEAR  (Direcţia 

Generală pentru Negocieri şi 

Extindere) şi SEAE (Serviciul 

European pentru Acţiune Externă). În luna martie a anului trecut, PFD a fost anulat din cauza 

COVID-19 şi ca alternativă, au avut loc o serie de întâlniri multianuale virtuale pe parcursul celei 

de-a doua jumătăţi a anului 2020. 

Anul curent este unul important deoarece noul buget al UE este stabilit, inclusiv finanţarea 

pentru dezvoltarea internaţională. Având în vedere acest fapt, parteneriatul ACI-UE pentru 

dezvoltarea cooperativelor la nivel internaţional (#coops4dev), a fost valorificat pentru a promova 

consultări cu privire la noul buget şi programe în colaborare cu alte organizaţii partenere. 

În această ediţie, dialogul a început cu sesiuni regionale virtuale pentru Europa şi vecinătate, 

Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, Africa, America şi Asia-Pacific în luna iulie 2020, în cadrul 

cărora au fost discutate priorităţi regionale, iar echipa pentru politicile #coops4dev a contribuit la 

realizarea recomandărilor regionale. Aceste recomandări au fost discutate în timpul întâlnirii globale 

virtuale cu directorul general al DG DEVCO, dl Koen Doens.  

Comisia Europeană a organizat o reuniune tematică virtuală privind priorităţile cheie ale CE 

în ceea ce priveşte programarea în dezvoltarea internaţională. Sesiunile referitoare la o economie 

care funcţionează pentru oameni, acordul UE Green Deal şi digitalizare au avut loc pe parcursul 

lunilor octombrie şi noiembrie. Pe durata acestor sesiuni, echipa #coops4dev a avut ocazia să invite 

experţi membri ACI pentru a face propuneri privind recomandările PFD privind noua perioadă de 
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programare care va începe în anul 2021. Aceste 

recomandări vor fi trimise delegaţiilor UE din 

întreaga lume. 

Pentru a închide acest proces de consultare 

virtuală cu privire la programare, doamna Jutta 

Urpilainen, comisarul european pentru 

parteneriatele internaţionale, a oferit un punct de 

vedere cu privire la recomandările din sesiunile 

anterioare în cadrul unei sesiuni de închidere din 

data de 10 decembrie. Comisarul a subliniat 

importanţa combaterii inegalităţilor cu accent pe 

tineret şi gen, două domenii importante în 

activităţile #coops4dev, şi a dat asigurări membrilor 

PFD că acest dialog va continua şi în anul 2021. 

Echipa pentru politici #coops4dev a participat activ la toate aceste reuniuni şi s-a asigurat că 

vocea cooperatistă este reprezentată în acest dialog politic important  privind programarea UE. 

 

 

2. Reuniunea reprezentanților IMM-urilor europene 

 

Reuniunea reprezentanţilor IMM-urilor europene 

a avut loc în data de 8 decembrie 2020, fiind prezidată, 

din partea Comisiei Europene, de directorul DG Grow, 

Kristin Schreiber. La aceată întâlnire au fost abordate mai 

multe teme referitoare la IMM-uri, cum ar fi sistemul 

Early Waring Europe, un proiect al cărui scop este de a 

oferi consiliere confidenţială întreprinderilor aflate în 

dificultate. Directorul Cooperatives Europe, dna. Agnes 

Mathis a luat cuvântul pentru a reprezenta interesele 

organizaţiei, asigurându-se că proiectul că acoperă şi 

modelul cooperatist. 

Şedinţa a avut de asemenea, o prezentare a 

stadiului actual al Uniunii Pieţei de Capital, o iniţiativă 

care are ca scop să înlesnească accesul la finanţare 

companiilor europene pentru a sprijini economia verde şi digitală. În cele din urmă, participanţii au 

discutat despre Directiva UE de raportare non-financiară şi despre standardizarea raportului non-

financiar. Majoritatea participanţilor au solicitat să menţină flexibilitatea în această problemă, 

poziţie împărtăşită şi de directorul Agnes Mathis, în special datorită costurilor care pot fi evitate 

legate de raportarea informaţiilor non-financiare.  
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3. Conferinţa CECOP „ALL FOR ONE” 

 

În data de 3 decembrie 2020, 

CECOP a organizat un eveniment de 

lansare online „ALL FOR ONE” (Toţi 

pentru unul), în urma publicării raportului 

cu acelaşi nume. Lucrarea prezintă 

contribuţiile aduse de cooperativele 

deţinute de lucrători la problemele legate 

de ocuparea forţei de muncă 

nestandardizate, cum ar fi precaritatea, 

veniturile mici, acoperirea insuficientă a 

securităţii sociale şi izolarea lucrătorilor.  

A fost, de asemenea, oportunitatea 

de a discuta strategiile adoptate de mai 

multe modele de cooperative deţinute de 

lucrători şi reacţiile acestora la provocările 

muncii nestandardizate. 
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