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Декларация от Люксембург – Пътна карта към по-всеобхватна екосистема за 

предприятията от социалната икономика  

4.12.2015 г. 

В продължение на работата на предишните председателства и в рамките на Конференцията на 

председателството „Насърчаване на социалните предприятия в Европа“, проведена в 

Люксембург на 3 и 4 декември 2015 г., представителите на правителствата на Франция, 

Италия, Люксембург, Словакия, Словения и Испания приеха настоящата декларация: 

НИЕ признаваме, че Европейският съюз бавно излиза от голяма икономическа и финансова 

криза и че доверието ни в икономическите и финансовите институции беше силно разклатено 

през последните години. 

НИЕ считаме, че социалната икономика оказва мощен ефект на лоста за създаване на работни 

места и за социални иновации. Различните проекти и инициативи, представени по време на 

конференцията на люксембургското председателство, потвърждават, че е възможно да има 

икономически жизнеспособни проекти, основани на силни социални ценности, като укрепване 

на позициите на гражданите. 

НИЕ приемаме, че социалната икономика придобива все по-голямо признание на европейско и 

международно равнище. Но също така изразяваме твърдо убеждение че Европейският съюз 

трябва да се ангажира с решителна подкрепа за социалната икономика. Освен това социалната 

икономика е модел, който е устоял на икономическата криза по-добре от много други. 

На заседанието в Люксембург на 3 и 4 декември 2015 г. решихме да приемем следната 

декларация: 

 Европейският съюз трябва да възприеме едно общо разбиране за обхвата на социалната 

икономика и да продължи да проявява уважение към своето огромно разнообразие и 

историческо минало във всички държави членки. Това общо разбиране изисква 

решителна подкрепа за прилагането и на други места на моделите, които работят в 

отделни юрисдикции; 

 социалната икономика следва да се възползва в по-голяма степен от размера на 

европейския пазар. За повечето предприятия от социалната икономика вътрешният 

пазар далеч не е осезаема реалност. Поради това социалната икономика следва да бъде 

част от модернизацията на стратегията за единния пазар; 

 европейската подкрепа за предприятията от социалната икономика трябва да бъде 

засилена и да бъде включена в програми, проекти, фондове и други инструменти за 

финансова подкрепа, които предстои да бъдат приети; 

 особено значение трябва да се придаде на развитието на адекватна финансова 

екосистема, която да е в състояние да осигури ефективна подкрепа за социалната 

икономика и социалните иновации; 
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 трябва да се насърчават редовни срещи на високо равнище на висши политически 

представители, отговарящи за социалната икономика във всички държави – членки на 

Европейския съюз, за да се положат основите на засилено сътрудничество. Инициативи 

като Декларацията от Мурсия, приета на срещата между Испания и Португалия на 20 

юли 2015 г. на тема „Социалната икономика като средство за създаване на заетост“, 

трябва да бъдат насърчавани. 

Приета в Люксембург на 4 декември 2015 г. 

 Martine Pinville, държавен секретар по въпросите на търговията, занаятите и социалната 

и солидарна икономика (Франция) 

 Luigi Bobba, държавен секретар в Министерството на труда и социалната политика 

(Италия) 

 Nicolas Schmit, министър на труда, заетостта и социалната и солидарна икономика 

(Люксембург) 

 Branislav Ondrus, държавен секретар (заместник-министър) в Министерството на труда, 

социалните въпроси и семейството (Словашка република) 

 Tadej Slapnik, държавен секретар, отговарящ за установяване на диалог с гражданското 

общество, координиране на гражданските инициативи и социалното предприемачество 

(Република Словения) 

 Carmen Casero Gonzalez, генерален директор по въпросите на самостоятелната заетост, 

социалната икономика и корпоративната социална отговорност (Испания) 

 


