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LT 

Liuksemburgo deklaracija – visapusiškesnės socialinės ekonomikos įmonių ekosistemos 

sukūrimo gairės 

2015-12-04 

Tęsdami anksčiau pirmininkavusių valstybių narių darbą ir atsižvelgdami į 2015 m. gruodžio 3–4 d. 

pirmininkaujančios valstybės narės surengtą konferenciją „Socialinių įmonių skatinimas Europoje“, 

Prancūzijos, Italijos, Liuksemburgo, Slovakijos, Slovėnijos ir Ispanijos vyriausybių atstovai priima šią 

deklaraciją: 

PRIPAŽĮSTAME, kad Europos Sąjunga lėtai atsigauna po didelės ekonomikos ir finansų krizės ir kad 

mūsų pasitikėjimas ekonomikos ir finansų institucijomis buvo rimtai pakirstas pastaraisiais metais. 

MANOME, kad socialinė ekonomika turi galingą svertą darbo vietų kūrimui ir socialinėms 

inovacijoms. Liuksemburgo pirmininkavimo konferencijai pateikti įvairūs projektai ir iniciatyvos 

patvirtina, kad gali būti ekonomiškai perspektyvių projektų, pagrįstų tokiomis tvirtomis socialinėmis 

vertybėmis kaip piliečių įgalinimas. 

SUTINKAME, kad socialinė ekonomika vis plačiau pripažįstama Europos ir tarptautiniu lygmeniu. 

Tačiau kartu esame tvirtai įsitikinę, kad Europos Sąjunga turi įsipareigoti ryžtingai remti socialinę 

ekonomiką. Be to, socialinė ekonomika – tai modelis, kuris ekonomikos krizę atlaikė geriau nei 

daugelis kitų. 

Susitikę Liuksemburge 2015 m. gruodžio 3–4 d., nusprendėme priimti šią deklaraciją: 

 Europos Sąjunga pripažįsta bendrą socialinės ekonomikos svarbos suvokimą ir toliau gerbia 

jos didelę įvairovę bei istorines aplinkybes visose valstybėse narėse. Šiam bendram 

suvokimui būtina tvirta parama perimti tai, kas gerai veikia atskirose jurisdikcijose. 

 Europos rinkos dydis turėtų duoti socialinei ekonomikai daugiau naudos. Daugumai 

socialinės ekonomikos įmonių vidaus rinka ir toliau lieka nepasiekiama realybe. Todėl 

socialinė ekonomika turi būti įtraukta į bendrosios rinkos strategijos modernizavimą. 

 Reikia stiprinti europinę paramą socialinės ekonomikos įmonėms, ji turėtų būti įtraukta į 

patvirtintinas programas, projektus, fondus ir kitas finansinės paramos priemones. 

 Ypatinga svarba turi būti teikiama tinkamai finansinei ekosistemai plėtoti, kuri galėtų 

veiksmingai remti socialinę ekonomiką ir socialines inovacijas. 

 Turi būti skatinami reguliarūs aukšto lygio politinių atstovų, atsakingų už socialinę 

ekonomiką visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, susitikimai siekiant sukurti pagrindą 

tvirtesniam bendradarbiavimui. Turi būti skatinamos tokios iniciatyvos kaip Mursijos 

deklaracija, priimta Ispanijos ir Portugalijos susitikime „Socialinė ekonomika, kaip priemonė 

darbo vietoms kurti“ 2015 m. liepos mėn. 20 d. 

Priimta 2015 m. gruodžio mėn. 4 d., Liuksemburge 
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 Martine Pinville, valstybės sekretorė, atsakinga už prekybą, amatus ir socialinę bei solidariąją 

ekonomiką (Prancūzija) 

 Luigi Bobba, Darbo ir socialinės politikos ministerijos valstybės sekretorius (Italija) 

 Nicolas Schmit, Darbo, užimtumo ir socialinės bei solidariosios ekonomikos ministras 

(Liuksemburgas) 

 Branislav Ondrus, Darbo, socialinių reikalų ir šeimos ministerijos valstybės sekretorius 

(ministro pavaduotojas) (Slovakija) 

 Tadej Slapnik, valstybės sekretorius, atsakingas už dialogą su pilietine visuomene ir pilietinių 

iniciatyvų koordinavimą ir socialinį verslą (Slovėnija) 

 Carmen Casero Gonzalez, generalinė direktorė, atsakinga už savarankišką darbą, socialinę 

ekonomiką ir įmonių socialinę atsakomybę (Ispanija) 

 


