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EL 

Δήλωση του Λουξεμβούργου - Ένας οδικός χάρτης προς ένα πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα 

για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας  

04-12-2015 

Σε συνέχεια των προηγούμενων Προεδριών και στο πλαίσιο της διάσκεψης της Προεδρίας με τίτλο 

«Προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη», που πραγματοποιήθηκε στο 

Λουξεμβούργο στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2015, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων της Γαλλίας, της 

Ισπανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Σλοβενίας, 

υιοθέτησαν την ακόλουθη δήλωση: 

Διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέρχεται σιγά-σιγά από μια σοβαρή οικονομική και 

χρηματοπιστωτική κρίση, και ότι η εμπιστοσύνη των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων κλυδωνίστηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τα τελευταία χρόνια. 

Πιστεύουμε ότι η κοινωνική οικονομία αποτελεί ισχυρό μοχλό δημιουργίας θέσεων εργασίας και 

ανάπτυξης κοινωνικών καινοτομιών. Τα διάφορα σχέδια και πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν 

κατά τη διάσκεψη της λουξεμβουργιανής Προεδρίας επιβεβαιώνουν ότι μπορούν να υπάρχουν 

οικονομικά βιώσιμα έργα που να βασίζονται σε ισχυρές κοινωνικές αξίες, όπως η ενδυνάμωση των 

πολιτών. 

Παραδεχόμαστε ότι η κοινωνική οικονομία τυγχάνει ολοένα μεγαλύτερης αναγνώρισης στο 

ευρωπαϊκό και στο διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, όμως, έχουμε την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα δεσμευτεί να στηρίξει σθεναρά την κοινωνική οικονομία. Επιπλέον, η κοινωνική 

οικονομία αποτελεί ένα πρότυπο που κατόρθωσε να αντισταθεί στην οικονομική κρίση πολύ 

καλύτερα από ό,τι πολυάριθμα άλλα πρότυπα. 

Συνεδριάζοντας στο Λουξεμβούργο στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2015, αποφασίζουμε να υιοθετήσουμε 

την ακόλουθη δήλωση: 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει κοινή συναινέσει τη σημασία της κοινωνικής 

οικονομίας και να σεβαστεί την τεράστια ποικιλία της και την ιστορική διαδρομή της σε όλα 

τα κράτη μέλη. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ισχυρή στήριξη προκειμένου να καταστεί 

δυνατό να αναπαραχθεί και αλλού ό,τι λειτουργεί σε μεμονωμένες δικαιοδοσίες· 

 Η κοινωνική οικονομία πρέπει να μπορεί να επωφελείται περισσότερο από το μέγεθος της 

ευρωπαϊκής αγοράς. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, η εσωτερική 

αγορά εξακολουθεί να απέχει πολύ από το να είναι απτή πραγματικότητα. Συνεπώς, η 

κοινωνική οικονομία πρέπει να συμπεριληφθεί στα σχέδια εκσυγχρονισμού της στρατηγικής 

για την ενιαία αγορά· 

 Η ευρωπαϊκή στήριξη προς τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να ενισχυθεί 

και να ενσωματωθεί στα προς υιοθέτηση προγράμματα, έργα, ταμεία και άλλα μέσα 

χρηματοδοτικής στήριξης· 
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 Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κατάλληλου χρηματοπιστωτικού 

πλαισίου, που θα είναι σε θέση να παρέχει αποτελεσματική στήριξη στην κοινωνική 

οικονομία και την κοινωνική καινοτομία· 

 Πρέπει να προβλεφθούν τακτικές συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου με σημαντικούς πολιτικούς 

εκπροσώπους της κοινωνικής οικονομίας σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια μιας ενισχυμένης συνεργασίας. Πρωτοβουλίες όπως η 

δήλωση της Μούρθια, που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο ισπανοπορτογαλικής συνάντησης με 

τίτλο «Η κοινωνική οικονομία ως παράγοντας δημιουργίας θέσεων εργασίας», που 

πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2015, πρέπει να ενθαρρύνονται. 

Λουξεμβούργο 4 Δεκεμβρίου 2015 

 Martine PINVILLE, Υφυπουργός Εμπορίου, Βιοτεχνίας και Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας (Γαλλία) 

 Luigi BOBBA, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής (Ιταλία) 

 Nicolas SCHMIT, Υπουργός Εργασίας, Απασχόλησης και Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας (Λουξεμβούργο) 

 Branislav ONDRUS, Υφυπουργός (Αναπληρωτής Υπουργός) Εργασίας, Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Οικογένειας (Σλοβακική Δημοκρατία) 

 Tadej SLAPNIK, Υφυπουργός αρμόδιος για την καθιέρωση διαλόγου με την κοινωνία των 

πολιτών, τον συντονισμό των πρωτοβουλιών των πολιτών και την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα (Δημοκρατία της Σλοβενίας) 

 Carmen CASERO GONZALEZ, Γενική Διευθύντρια για την Αυτοαπασχόληση, την 

Κοινωνική Οικονομία και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ισπανία) 

 


