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DA 

Luxembourgerklæring – En køreplan hen imod et mere samlet økosystem for socialøkonomiske 

virksomheder 

 

4.12.2015 

 

I forlængelse af tidligere formandskaber og inden for rammerne af formandskabets konference 

"Fremme af sociale virksomheder i Europa", som blev afholdt i Luxembourg den 3. og 

4. december 2015, har repræsentanter for regeringerne i Frankrig, Italien, Luxembourg, Slovakiet, 

Slovenien og Spanien vedtaget nærværende erklæring: 

 

VI anerkender, at Den Europæiske Union langsomt er ved at komme ud af en større økonomisk og 

finansiel krise, og at vores tillid til de økonomiske og finansielle institutioner er blevet sat på en hård 

prøve i de seneste år. 

 

VI mener, at den sociale økonomi er en særdeles effektiv løftestang for jobskabelse og social 

innovation. De forskellige projekter og initiativer, der blev præsenteret under det luxembourgske 

formandskabs konference, vidner om, at økonomisk levedygtige projekter baseret på stærke sociale 

værdier som myndiggørelse af borgerne er mulige. 

 

VI erkender, at den sociale økonomi vinder stadig større anerkendelse på europæisk og internationalt 

plan, men vi er også fast overbevist om, at Den Europæiske Union er nødt til at forpligte sig til på det 

kraftigste at støtte den sociale økonomi. Desuden er den sociale økonomi en model, som har modstået 

den økonomiske krise bedre end mange andre. 

 

På konferencen i Luxembourg den 3. og 4. december 2015 blev vi enige om at vedtage følgende 

erklæring: 

 

 Den Europæiske Union skal bekræfte sin fælles forståelse, når det gælder den sociale økonomis 

rækkevidde, og fortsat vise respekt over for dens store mangfoldighed og historiske baggrund i 

alle medlemsstater. Denne fælles forståelse forudsætter en stærk opbakning til andre steder at 

eftergøre god praksis i de enkelte jurisdiktioner; 

 Den sociale økonomi bør drage større fordel af det europæiske markeds størrelse. For de fleste 

socialøkonomiske virksomheder er det indre marked stadig langt fra en håndgribelig realitet. 

Derfor skal den sociale økonomi medtages i moderniseringen af strategien for det indre 

marked; 

 Den europæiske støtte til socialøkonomiske virksomheder skal styrkes og indarbejdes i 

programmer, projekter, fonde og andre finansielle støtteinstrumenter, der planlægges vedtaget; 

 Der skal lægges særlig vægt på udviklingen af et passende finansielt økosystem, der kan yde en 

effektiv støtte til den sociale økonomi og til social innovation; 

 Regelmæssige møder på højt niveau med højtstående politiske repræsentanter med ansvar for 

den sociale økonomi i alle EU-medlemsstater skal fremmes med henblik på at skabe grundlaget 

for et styrket samarbejde. Der skal tilskyndes til initiativer som Murciaerklæringen, der blev 

http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/12/03-04-conf-economie-sociale/index.html
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vedtaget under mødet mellem Spanien og Portugal med titlen "Den sociale økonomi som en 

drivkraft for jobskabelse" den 20. juli 2015. 

 

Vedtaget i Luxembourg den 4. december 2015 

 

 Martine Pinville, statssekretær med ansvar for handel, håndværk og social og solidarisk 

økonomi (Frankrig) 

 Luigi Bobba, statssekretær med ansvar for arbejds- og socialpolitik (Italien) 

 Nicolas Schmit, minister for arbejde, beskæftigelse og social og solidarisk økonomi 

(Luxembourg) 

 Branislav Ondrus, statssekretær (viceminister) med ansvar for arbejde, sociale spørgsmål og 

familie (Slovakiet) 

 Tadej Slapnik, statssekretær med ansvar for etablering af en dialog med civilsamfundet, 

samordning af borgerinitiativer og socialt iværksætteri (Slovenien) 

 Carmen Casero Gonzalez, generaldirektør for selvstændig beskæftigelse, social økonomi og 

virksomheders sociale ansvar (Spanien) 
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