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PL 

Deklaracja luksemburska – plan działania na rzecz bardziej wszechstronnego ekosystemu 

przedsiębiorstw gospodarki społecznej 

 

04.12.2015 

 

Kontynuując prace wcześniejszych prezydencji w Radzie UE oraz w ramach konferencji 

zorganizowanej przez prezydencję luksemburską nt.: Wzmocnienie przedsiębiorczości społecznej 

w Europie, która odbyła się w Luksemburgu 3–4 grudnia 2015 r., przedstawiciele rządów Francji, 

Włoch, Luksemburga, Republiki Słowackiej, Słowenii i Hiszpanii przyjmują niniejszą deklarację: 

 

Jesteśmy świadomi, że Unia Europejska powoli wydobywa się z ciężkiego kryzysu gospodarczego 

i finansowego i że nasze zaufanie do instytucji finansowych i gospodarczych zostało w ostatnich 

latach mocno nadszarpnięte. 

 

Uważamy, że gospodarka społeczna jest potężnym motorem tworzenia miejsc pracy i innowacji 

społecznych. Różne projekty i inicjatywy przedstawione na konferencji zorganizowanej przez 

prezydencję luksemburską uwidaczniają, że można urzeczywistnić rentowne projekty oparte na takich 

istotnych wartościach społecznych, jak upodmiotowienie obywatela. 

 

Przyznajemy, że gospodarka społeczna zyskuje coraz większe uznanie na szczeblu europejskim 

i międzynarodowym. Jesteśmy jednak głęboko przekonani, że Unia Europejska powinna zobowiązać 

się do zdecydowanego wspierania gospodarki społecznej. Ponadto model gospodarki społecznej 

o wiele lepiej od innych sektorów oparł się kryzysowi gospodarczemu. 

 

Na posiedzeniu w Luksemburgu 3 i 4 grudnia 2015 r. zdecydowaliśmy się przyjąć następującą 

deklarację: 

 

 Unia Europejska przyjmuje do wiadomości porozumienie dotyczące zakresu gospodarki 

społecznej oraz szanuje ogromną różnorodność i tło historyczne tego sektora we wszystkich 

państwach członkowskich. Porozumienie to wymaga zdecydowanego wsparcia, by można 

było powielić w innych miejscach to, co sprawdza się w poszczególnych jurysdykcjach. 

 Gospodarka społeczna powinna w większym stopniu wykorzystywać rozmiary rynku 

europejskiego. Dla większości przedsiębiorstw gospodarki społecznej rynek wewnętrzny 

wciąż nie jest namacalną rzeczywistością. W związku z tym należy włączyć gospodarkę 

społeczną w modernizację strategii na rzecz jednolitego rynku. 

 Należy wzmocnić europejskie wsparcie dla przedsiębiorstw gospodarki społecznej, włączając 

je do programów, projektów, funduszy i innych zaplanowanych instrumentów wsparcia 

finansowego. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwój odpowiedniego ekosystemu finansowego, 

zdolnego zapewnić skuteczne wsparcie gospodarki społecznej i innowacji społecznych. 

 Należy upowszechniać regularne spotkania na wysokim szczeblu wysokich przedstawicieli 

politycznych odpowiedzialnych za gospodarkę społeczną we wszystkich państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, z myślą o położeniu podwalin pod zacieśnioną współpracę. 

http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/12/03-04-conf-economie-sociale/index.html
http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/12/03-04-conf-economie-sociale/index.html
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Należy zachęcać do podejmowania takich inicjatyw jak deklaracja z Murcji, przyjęta na 

hiszpańsko-portugalskim posiedzeniu nt.: „Gospodarka społeczna jako narzędzie tworzenia 

miejsc pracy” w dniu 20 lipca 2015 r. 

 

Przyjęta w Luksemburgu w dniu 4 grudnia 2015 r. 

 

 Martine PINVILLE, sekretarz stanu ds. handlu, rzemiosła oraz gospodarki społecznej 

i solidarnej (Francja) 

 Luigi BOBBA, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej (Włochy) 

 Nicolas SCHMIT, minister pracy, zatrudnienia oraz gospodarki społecznej i solidarnej 

(Luksemburg) 

 Branislav ONDRUS, sekretarz stanu (wiceminister) Ministerstwa Pracy, Spraw Społecznych 

i Rodziny (Republika Słowacka) 

 Tadej SLAPNIK, sekretarz stanu odpowiedzialny za nawiązanie dialogu ze społeczeństwem 

obywatelskim, koordynację inicjatyw obywatelskich i przedsiębiorczość społeczną 

(Republika Słowenii) 

 Carmen CASERO GONZÁLEZ, dyrektor generalna ds. samozatrudnienia, gospodarki 

społecznej i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (Hiszpania) 

 

   


