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Luxemburgi nyilatkozat – Ütemterv a szociális vállalkozások átfogóbb gazdasági környezetének 

kialakítására 

2015. december 4. 

A korábbi elnökségek munkáját folytatva és a 2015. december 3-án és 4-én Luxembourgban tartott, 

„A szociális vállalkozások fellendítése Európában” című elnökségi konferencia keretében 

Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország kormányának 

képviselői elfogadják az alábbi nyilatkozatot: 

MEGÁLLAPÍTJUK, hogy az Európai Unió lassan kilábal egy jelentős gazdasági és pénzügyi 

válságból, és hogy az elmúlt években komolyan megrendült a bizalmunk a gazdasági és pénzügyi 

intézményekben. 

ÚGY VÉLJÜK, hogy a szociális gazdaság erőteljes fellendítő hatást gyakorolhat a 

munkahelyteremtésre és a szociális innovációra. A luxemburgi elnökségi konferencián bemutatott 

különféle projektek igazolják, hogy létrejöhetnek gazdaságilag életképes projektek olyan erős 

társadalmi értékekre alapozva, mint például a polgári szerepvállalás. 

ELISMERJÜK, hogy a szociális gazdaságot európai és nemzetközi szinten is egyre nagyobb 

megbecsülés övezi. Meggyőződésünk azonban, hogy az Európai Uniónak el kell köteleznie magát a 

szociális gazdaság határozott támogatása mellett. A szociális gazdaság ugyanis jobban átvészelte a 

gazdasági válságot, mint sok más modell. 

2015. december 3-i és 4-i luxembourgi találkozónkon úgy határozunk, hogy elfogadjuk az alábbi 

nyilatkozatot: 

 az Európai Uniónak közös megegyezésre kell jutnia a szociális gazdaság által lefedett 

területekről, és továbbra is tiszteletben kell tartania a szociális gazdaság sokszínűségét és 

történelmi hátterét az összes tagállamban. Ez a megegyezés határozott támogatást igényel, 

hogy azt, ami egyes jogrendszerekben jól működik, máshol is át lehessen venni; 

 a szociális gazdaságnak többet kellene profitálnia az európai piac méretéből. A legtöbb 

szociális vállalkozás számára a belső piac még messze nem számít érzékelhető valóságnak. 

Ezért az egységes piaci stratégia korszerűsítésének a szociális gazdaságra is ki kell terjednie; 

 több európai támogatást kell biztosítani a szociális vállalkozások számára, és ezt a támogatást 

bele kell építeni elfogadandó programokba, projektekbe, alapokba és más finanszírozási 

eszközökbe; 

 kiemelt figyelmet kell fordítani egy megfelelő pénzügyi rendszer kialakítására, amely 

hatékony támogatást tud biztosítani a szociális gazdaság és a szociális innováció számára; 

 rendszeres magas szintű találkozókat kell szervezni az uniós tagállamok szociális gazdaságért 

felelős magas rangú szakpolitikai képviselői számára, hogy lefektessék egy szorosabb 

együttműködés alapjait. Ösztönözni kell az olyan kezdeményezéseket, mint a 2015. július 20-
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i spanyol-portugál találkozón elfogadott, „A szociális gazdaság mint a munkahelyteremtés 

motorja” című murciai nyilatkozat. 

Elfogadva Luxembourgban, 2015. december 4-én. 

 Martine PINVILLE kereskedelmi, kézműipari és a szociális és szolidáris gazdaságért felelős 

államtitkár (Franciaország) 

 Luigi BOBBA, a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium államtitkára (Olaszország) 

 Nicolas SCHMIT munkaügyi, foglalkoztatási és a szociális és szolidáris gazdaságért felelős 

miniszter (Luxemburg) 

 Branislav ONDRUS, a Munkaügyi, Szociálpolitikai és Családügyi Minisztérium államtitkára 

(miniszterhelyettes) (Szlovákia) 

 Tadej SLAPNIK, a civil társadalmi párbeszéd kialakításáért, a civil kezdeményezések és a 

szociális vállalkozások összehangolásáért felelős államtitkár (Szlovénia) 

 Carmen CASERO GONZALEZ, az önfoglalkoztatásért, a szociális gazdaságért és a vállalati 

társadalmi felelősségvállalásért felelős főigazgató (Spanyolország) 
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