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NL 

Verklaring van Luxemburg — Stappenplan voor een uitgebreider ecosysteem voor 

ondernemingen in de sociale economie  

 

04-12-2015 

 

In het verlengde van eerdere voorzitterschappen en in het kader van de door het Luxemburgse 

voorzitterschap georganiseerde conferentie "Sociale ondernemingen stimuleren in Europa", die op 

3 en 4 december 2015 in Luxemburg werd gehouden, nemen de vertegenwoordigers van de 

regeringen van Frankrijk, Italië, Luxemburg, Slowakije, Slovenië en Spanje de volgende verklaring 

aan: 

 

WIJ erkennen dat de Europese Unie zich langzaam herstelt van een grote economische en financiële 

crisis en dat ons vertrouwen in de economische en financiële instellingen de afgelopen jaren ernstig is 

aangetast. 

 

WIJ zijn van mening dat de sociale economie een krachtige hefboom is voor het scheppen van 

werkgelegenheid en voor sociale innovatie. De verschillende projecten en initiatieven die tijdens de 

conferentie van het Luxemburgse voorzitterschap zijn gepresenteerd, bevestigen dat er sprake kan zijn 

van economisch levensvatbare projecten op basis van sterke sociale waarden, zoals 

burgerempowerment. 

 

WIJ geven toe dat de sociale economie steeds bredere erkenning krijgt op Europees en internationaal 

niveau. Maar we zijn er ook stellig van overtuigd dat de Europese Unie zich ertoe moet verbinden de 

sociale economie krachtig te steunen. Bovendien is de sociale economie een model dat de 

economische crisis beter heeft doorstaan dan vele andere. 

 

Bijeengekomen te Luxemburg op 3 en 4 december 2015, besluiten wij de volgende verklaring aan te 

nemen: 

 

 De Europese Unie dient onderlinge overeenstemming te bereiken over de reikwijdte van de 

sociale economie en respectvol te blijven ten aanzien van de enorme diversiteit en de 

historische achtergrond ervan in alle lidstaten. Deze onderlinge overeenstemming vereist een 

krachtige steun om dat wat werkt in afzonderlijke rechtsgebieden elders na te volgen. 

 De sociale economie zou meer moeten profiteren van de omvang van de Europese markt. 

Voor de meeste ondernemingen in de sociale economie is de interne markt nog lang geen 

tastbare realiteit. Vandaar dat de sociale economie moet worden meegenomen in de 

modernisering van de strategie voor een eengemaakte markt. 

 De Europese steun voor ondernemingen in de sociale economie moet worden versterkt, en 

moet worden opgenomen in nog goed te keuren programma's, projecten, fondsen en andere 

financieringsinstrumenten. 

 Specifieke aandacht moet worden besteed aan de ontwikkeling van een adequaat financieel 

ecosysteem dat doeltreffende steun aan de sociale economie en de sociale innovatie kan 

bieden. 

http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/12/03-04-conf-economie-sociale/index.html
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 Er moeten regelmatig bijeenkomsten op hoog niveau worden georganiseerd voor hoge 

politieke vertegenwoordigers van de sociale economie in alle lidstaten van de Europese Unie, 

om de grondslagen voor nauwere samenwerking te leggen. Initiatieven zoals de Verklaring 

van Murcia, aangenomen tijdens de Spanje-Portugal bijeenkomst van 20 juli 2015 met als titel 

"Sociale economie als vehikel voor het scheppen van werkgelegenheid", moeten worden 

aangemoedigd. 

 

Aangenomen te Luxemburg op 4 december 2015 

 

 Martine PINVILLE, staatssecretaris voor Handel, Ambachten en de Sociale en Solidaire 

Economie (Frankrijk) 

 Luigi BOBBA, staatssecretaris, ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid (Italië) 

 Nicolas SCHMIT, minister van Arbeid, Werkgelegenheid en de Sociale en Solidaire 

Economie (Luxemburg) 

 Branislav ONDRUS, staatssecretaris (viceminister), ministerie van Arbeid, Sociale Zaken en 

Gezin (Slowaakse Republiek) 

 Tadej SLAPNIK, staatssecretaris belast met de dialoog met het maatschappelijk middenveld 

en de coördinatie van burgerinitiatieven en sociaal ondernemerschap (Republiek Slovenië) 

 Carmen CASERO GONZALEZ, directeur-generaal voor Zelfstandige Arbeid, de Sociale 

Economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Spanje) 

 


