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LV 

Luksemburgas deklarācija “Ceļvedis virzībā uz plašāku ekosistēmu sociālās ekonomikas 

uzņēmumiem” 

2015. gada 4. decembrī 

Turpinot iepriekšējo prezidentvalstu darbu un saistībā ar prezidentūras konferenci “Stiprinot sociālos 

uzņēmumus Eiropā”, kas notika Luksemburgā 2015. gada 3. un 4. decembrī, Francijas, Itālijas, 

Luksemburgas, Slovākijas Republikas, Slovēnijas un Spānijas valdību pārstāvji pieņem šo 

deklarāciju. 

Mēs atzīstam, ka Eiropas Savienība lēnām atgūstas no lielas ekonomiskās un finanšu krīzes un ka 

pēdējos gados mūsu uzticība ekonomikas un finanšu iestādēm bija stipri iedragāta. 

Mēs uzskatām, ka sociālā ekonomika ir spēcīga svira darbvietu radīšanai un sociālajai inovācijai. 

Luksemburgas prezidentūras konferencē izklāstītie dažādie projekti un iniciatīvas apliecina, ka ir 

iespējami ekonomiski dzīvotspējīgi projekti, kuru pamatā ir tādas spēcīgas sociālās vērtības kā 

iedzīvotāju līdzdalība. 

Mēs pozitīvi vērtējam to, ka sociālā ekonomika tiek arvien vairāk atzīta Eiropas un starptautiskā 

līmenī. Bet mēs arī uzskatām, ka Eiropas Savienībai jāapņemas stingri atbalstīt sociālo ekonomiku. 

Turklāt sociālā ekonomika ir modelis, kas ekonomikas krīzi ir izturējis labāk nekā daudzas citas 

jomas. 

Tiekoties Luksemburgā 2015. gada 3. un 4. decembrī, esam nolēmuši pieņemt šādu deklarāciju: 

 Eiropas Savienībai jāapstiprina vienota izpratne par sociālo ekonomiku un arī turpmāk jāņem 

vērā tās lielā dažādība un vēsturiskie apstākļi visās dalībvalstīs. Ir vajadzīgs spēcīgs atbalsts, 

lai to, kas labi darbojas atsevišķās jurisdikcijās, pārņemtu arī citur un tādējādi panāktu šo 

vienoto izpratni; 

 sociālajai ekonomikai būtu jāgūst vairāk labuma no Eiropas tirgus apmēriem. Vairumam 

sociālās ekonomikas uzņēmumu iekšējais tirgus vēl joprojām ne tuvu nav praktiska realitāte. 

Tādēļ sociālā ekonomika ir jāiekļauj vienotā tirgus stratēģijas modernizācijā; 

 jāuzlabo Eiropas atbalsts sociālās ekonomikas uzņēmumiem, un šis aspekts jāiekļauj 

topošajās programmās, projektos, fondos un citos finansēšanas instrumentos; 

 īpaša uzmanība ir jāpievērš atbilstošas finanšu ekosistēmas attīstīšanai, lai spētu sniegt 

efektīvu atbalstu sociālajai ekonomikai un sociālajai inovācijai; 

 lai veidotu pamatu ciešākai sadarbībai, jāveicina regulāras augsta līmeņa sanāksmes 

vadošajiem politiskajiem pārstāvjiem, kas atbild par sociālo ekonomiku visās Eiropas 

Savienības dalībvalstīs. Jāatbalsta tādas iniciatīvas kā Mursijas deklarācija “Sociālā 

ekonomika kā līdzeklis darbvietu radīšanai”, ko pieņēma sanāksmē Spānijā un Portugālē 

2015. gada 20. jūlijā. 

  

http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/12/03-04-conf-economie-sociale/index.html
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Pieņemta Luksemburgā 2015. gada 4. decembrī 

 Valsts sekretāre tirdzniecības, amatniecības un sociālās un solidaritātes ekonomikas 

jautājumos Martine PINVILLE (Francija) 

 Darba un sociālās politikas ministrijas valsts sekretārs Luigi BOBBA (Itālija) 

 Darba, nodarbinātības un sociālās un solidārās ekonomikas ministrs Nicolas SCHMIT 

(Luksemburga) 

 Darba, sociālo un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretārs (ministra vietnieks) Branislav 

ONDRUS (Slovākijas Republika) 

 Valsts sekretārs dialoga ar pilsonisko sabiedrību, pilsoņu iniciatīvu koordinēšanas un sociālās 

uzņēmējdarbības jautājumos Tadej SLAPNIK (Slovēnija) 

 Pašnodarbinātības, sociālās ekonomikas un uzņēmumu sociālās atbildības ģenerāldirektore 

Carmen CASERO GONZALEZ (Spānija) 

 


