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      Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 

List do Kandydatów 

 

Drogi Kandydacie/Kandydatko do Parlamentu Europejskiego, 

Jako, że tuż przed nami są wybory do Parlamentu Europejskiego, proszę pozwolić mi przedstawić sobie 

działalność Cooperatives Europe i zaprezentować sieć Zwolenników Spółdzielczości ( #CoopSupporter ) 

wśród posłów do Parlamentu Europejskiego. 

Przedsiębiorstwa spółdzielcze realizują potrzeby ludzi i sprawiają, że wzrost gospodarczy i zmiana społeczna 

współistnieją w harmonii. Dają obywatelom szansę na bycie częścią demokratycznie zarządzanego biznesu 

działającego w oparciu o zespół wartości i zasad, oferującego sprawdzoną drogę do upowszechnienia 

własności i przedsiębiorstw w gospodarce cechującej się większą inkluzywnością. 

Jako kandydat/kandydatka do Parlamentu Europejskiego, będą mieli Państwo przed sobą ogromne zadanie 

podjęcia wyzwań i sprostania zmianom, przed którymi stoi obecnie Europa – od pojawiania się nowych 

sektorów gospodarki i transformacji energetycznej do migracji. Przedkładając ludzi nad zysk, spółdzielnie 

przybliżają uczciwą gospodarkę obywatelom i są ważnym narzędziem budowania mocnej i wspierającej 

wszystkich Unii Europejskiej. 

Dlatego zapraszamy Państwa do przeczytania naszego dokumentu „Spółdzielcza przyszłość dla Europy”. 

Przygotowany wspólnie z naszymi członkami reprezentującymi  różne kraje i różne branże, przedstawia on 

wkład spółdzielczości w uczynienie rzeczywistością Europy zorientowanej na ludzi, zawiera zespół 

rekomendacji proponowanych instytucjom europejskim, odnoszących się do szeregu kluczowych spraw od 

przedsiębiorczości, młodzieży, rozwoju międzynarodowego i edukacji do ekonomii współpracy, równości 

płci, energii odnawialnej i wiele więcej. 

Mając to na uwadze, Cooperatives Europe zaprasza Państwa, by zostali Zwolennikami Spółdzielczości 

(#CoopSupporter) – 176 tysięcy przedsiębiorstw spółdzielczych, 141 mln członków spółdzielni i 4,7 mln 

pracowników w spółdzielniach w Europie. 

Nasza sieć Zwolenników Spółdzielczości ( #CoopSupporter ) obejmuje kandydatów, którzy podzielają naszą 

wizję gospodarki europejskiej, w której ludzie stoją przed zyskiem, wspierają nasz model biznesu i jego 

wartości oraz zasady. Przede wszystkim jednak, Zwolennicy Spółdzielczości (#CoopSupporter ) zobowiązują 

się pomóc nam w realizacji priorytetów Cooperatives Europe w ciągu najbliższych lat.  

Ta wartościowa sieć zapewni lepszą widoczność naszym Zwolennikom, a Państwu umożliwi zbudowanie 

silnych więzi z naszymi członkami – krajowymi organizacjami spółdzielczymi oraz zapewni Państwu 

informacje dotyczące kluczowych i najnowszych spraw dotyczących spółdzielni na poziomie UE. 
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Jeżeli byliby Państwo zainteresowani przystąpieniem do sieci Zwolenników Spółdzielczości 

(#CoopSupporter), prosimy uprzejmie o przekazanie nam kilku słów wsparcia lub chęci zaangażowania się w 

sprawę spółdzielczości – e-mailem (na adres e.rosenberg@coopseurope.coop ) albo przez naszą stronę 

internetową elections.coopseurope.coop . 

Z przyjemnością przedyskutuję nasze rekomendacje lub odpowiem na wszelkie Państwa pytania, które 

mogą Państwo wysłać na adres a.mathis@coopseurope.coop . 

Ze spółdzielczym pozdrowieniem 

/ - / 

Jean-Louis Bancel 

Prezydent 
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