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FI 

Luxemburgin julistus – Etenemissuunnitelma kohti kokonaisvaltaisempaa ekosysteemiä 

yhteisötalouden yritysten edistämiseksi 

4.12.2015 

Edellisten puheenjohtajavaltioiden toimintaa jatkaakseen Ranskan, Italian, Luxemburgin, Slovakian 

tasavallan, Slovenian ja Espanjan hallitusten edustajat antoivat puheenjohtajavaltion Luxemburgissa 

3.–4. joulukuuta 2015 järjestämän konferenssin "Yhteiskunnallisten yritysten vahvistaminen EU:ssa" 

yhteydessä seuraavan julistuksen: 

TOTEAMME, että Euroopan unioni on hitaasti toipumassa vakavasta talous- ja rahoituskriisistä ja 

että luottamuksemme talous- ja rahalaitoksiin on horjunut voimakkaasti viime vuosina. 

USKOMME, että yhteisötaloudella on vahva vaikutus työpaikkojen luomiseen ja sosiaaliseen 

innovointiin. Puheenjohtajavaltio Luxemburgin järjestämässä konferenssissa esitetyt erilaiset 

hankkeet ja aloitteet vahvistavat, että kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kaltaisiin vahvoihin 

sosiaalisiin arvoihin perustuvat hankkeet voivat olla taloudellisesti kannattavia. 

TOTEAMME, että yhteisötalous tunnustetaan yhä tärkeämmäksi tekijäksi Euroopassa ja muualla 

maailmassa. Olemme kuitenkin myös vakaasti sitä mieltä, että Euroopan unionin on sitouduttava 

tukemaan voimakkaasti yhteisötaloutta. Yhteisötalous on myös malli, joka on selviytynyt 

talouskriisistä monia muita paremmin. 

Päätimme antaa Luxemburgissa 3.–4. joulukuuta 2015 järjestetyn kokouksen yhteydessä seuraavan 

julistuksen: 

 Euroopan unionissa on päästävä yhteisymmärrykseen yhteisötalouden merkityksestä ja 

kunnioitettava jatkossakin sen valtavaa monimuotoisuutta ja historiallista taustaa kaikissa 

jäsenvaltioissa. Tällainen yhteisymmärrys edellyttää vahvaa tukea, jotta yksittäisillä 

lainkäyttöalueilla toimiviksi havaittuja järjestelyjä voidaan toistaa muualla. 

 Yhteisötalouden olisi voitava hyödyntää nykyistä enemmän eurooppalaisten markkinoiden 

kokoa. Useimmille yhteisötalouden yrityksille sisämarkkinat ovat kaukana konkreettisesta 

todellisuudesta. Yhteisötalous olisikin otettava mukaan sisämarkkinastrategian uudistamiseen. 

 Eurooppalaista tukea yhteisötalouden yrityksille on vahvistettava, ja se on sisällytettävä 

hyväksyttäväksi esitettäviin ohjelmiin, hankkeisiin, rahastoihin ja muihin taloudellisen tuen 

välineisiin. 

 Erityistä huomiota on kiinnitettävä sellaisen asianmukaisen taloudellisen ekosysteemin 

kehittämiseen, jonka avulla voidaan tukea tehokkaasti yhteisötaloutta ja sosiaalista 

innovointia. 

 Kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteisötaloudesta vastaavien korkeiden 

poliittisten edustajien säännöllisiä korkean tason kokouksia on edistettävä, jotta luodaan 

perusta tiiviimmälle yhteistyölle. On tuettava Espanjan ja Portugalin 20. heinäkuuta 2015 
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järjestämässä kokouksessa "Yhteisötalous työllisyyden luomisen edistäjänä" annetun Murcian 

julistuksen kaltaisia aloitteita. 

Annettu Luxemburgissa 4. joulukuuta 2015 

 Martine Pinville, kaupasta, käsiteollisuudesta sekä yhteisötaloudesta ja yhteisvastuullisesta 

taloudesta vastaava valtiosihteeri (Ranska) 

 Luigi Bobba, työ- ja sosiaaliministeriön valtiosihteeri (Italia) 

 Nicolas Schmit, työ-, työllisyys- ja sosiaalisen ja yhteisvastuullisen talouden ministeri 

(Luxemburg) 

 Branislav Ondrus, työ-, sosiaali- ja perheministeriön valtiosihteeri (varaministeri) (Slovakian 

tasavalta) 

 Tadej Slapnik, kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävästä vuoropuhelusta, kansalaisaloitteiden 

koordinoinnista ja sosiaalisesta yrittäjyydestä vastaava valtiosihteeri (Slovenian tasavalta) 

 Carmen Casero Gonzalez, itsenäisestä ammatinharjoittamisesta, yhteisötaloudesta ja yrityksen 

yhteiskuntavastuusta vastaava pääjohtaja (Espanja) 

 


