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ET 

Luxembourgi deklaratsioon – sotsiaalsetele ettevõtetele terviklikuma ökosüsteemi loomise 

tegevuskava 

4.12.2015 

Eelmiste eesistujariikide tegevuse jätkuna ning Luxembourgis 3. ja4. detsembril 2015. aastal 

toimunud eesistujariigi konverentsi „Sotsiaalsete ettevõtete edendamine Euroopas” raames võtsid 

Hispaania, Itaalia, Luksemburgi, Prantsusmaa, Slovakkia ja Sloveenia valitsuste esindajad vastu 

käesoleva deklaratsiooni: 

KINNITAME, et Euroopa Liit väljub aeglaselt suurest majandus- ja finantskriisist ning meie usaldus 

majandus- ja finantsasutuste vastu lõi viimastel aastatel tugevalt kõikuma. 

USUME, et sotsiaalmajandus mõjutab jõuliselt töökohtade loomist ja sotsiaalset uuendustegevust. 

Eesistujariigi Luksemburgi konverentsi vältel esitatud mitmed projektid ja algatused kinnitavad, et 

majanduslikult elujõulised projektid võivad tugineda sellistele tugevatele sotsiaalsetele väärtustele 

nagu kodanike mõjuvõimu suurendamine. 

NÕUSTUME, et sotsiaalmajandust tunnustatakse Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil üha enam. 

Oleme samuti veendunud, et Euroopa Liit võtab endale kohustuse toetada kindlalt sotsiaalmajandust. 

Lisaks sellele pidas sotsiaalmajandusmudel majanduskriisis paremini vastu kui paljud teised. 

Otsustasime Luxembourgis 3. ja 4. detsembril 2015 toimunud kohtumisel võtta vastu järgmise 

deklaratsiooni: 

 Euroopa Liit tunnustab ühist arusaama sotsiaalmajanduse ulatusest ning kaitseb jätkuvalt selle 

väga suurt mitmekesisust ja ajaloolist tausta kõigis liikmesriikides. Nimetatud ühine arusaam 

vajab suurt toetust, et korrata konkreetsetes jurisdiktsioonides toimivaid süsteeme ka mujal; 

 sotsiaalmajandus peaks saama rohkem kasu Euroopa turu suurusest. Enamiku 

sotsiaalmajanduse ettevõtete jaoks jääb siseturg tegelikult kättesaamatusse kaugusesse. 

Seetõttu lisatakse sotsiaalmajandus ühtse turu strateegia ajakohastamisse; 

 Euroopa toetust sotsiaalmajanduse ettevõtetele tuleb suurendada ja see tuleb lisada edaspidi 

vastuvõetavatesse programmidesse, projektidesse, fondidesse ja muudesse finantstoetuse 

andmise vahenditesse; 

 erilist rõhku tuleb panna vajadusele töötada välja piisav finantsökosüsteem, mis on suuteline 

sotsiaalset innovatsiooni tõhusalt toetama; 

 tuleb edendada Euroopa Liidu kõigis liikmesriikides sotsiaalmajanduse eest vastutavate tipp-

poliitikute korrapäraseid kõrgetasemelisi kohtumisi, et luua eeldused tihedamaks koostööks. 

Tuleb toetada selliseid algatusi nagu Murcia deklaratsioon, mis võeti vastu 20. juulil 

2015. aastal toimunud Hispaania ja Portugali kohtumisel „Sotsiaalmajandus töökohtade 

loomise vahendina”. 

Vastu võetud Luxembourgis 4. detsembril 2015. 

http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/12/03-04-conf-economie-sociale/index.html
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 Martine Pinville, kaubanduse, käsitöö ning sotsiaal- ja solidaarse majanduse riigisekretär 

(Prantsusmaa) 

 Luigi Bobba, töö- ja sotsiaalpoliitika ministeeriumi riigisekretär (Itaalia) 

 Nicolas Schmit, töö-, tööhõive ning sotsiaal- ja solidaarse majanduse minister (Luksemburg) 

 Branislav Ondrus, töö-, sotsiaalküsimuste ja perekonna ministeeriumi riigisekretär 

(aseminister) (Slovakkia) 

 Tadej Slapnik, kodanikuühiskonnaga dialoogi loomise, kodanikualgatuste koordineerimise ja 

sotsiaalse ettevõtluse eest vastutav riigisekretär (Sloveenia) 

 Carmen Casero González, füüsilisest isikust ettevõtjate, sotsiaalmajanduse ja ettevõtja 

sotsiaalse vastutuse peadirektoraadi peadirektor (Hispaania) 

____________ 

 


