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RO 

Declarația de la Luxemburg – O foaie de parcurs către un ecosistem mai amplu pentru 

întreprinderile din economia socială  

4.12.2015 

În linia președințiilor anterioare și în contextul conferinței Președinției pe tema „Promovarea 

întreprinderilor sociale în Europa”, desfășurată la Luxemburg, la 3 și 4 decembrie 2015, reprezentanții 

guvernelor Franței, Italiei, Luxemburgului, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei adoptă prezenta declarație: 

Suntem conștienți de faptul că Uniunea Europeană este pe cale de a ieși treptat dintr-o criză financiară 

și economică majoră, dar și că încrederea noastră în instituțiile economice și financiare a fost grav 

afectată în ultimii ani. 

Considerăm că economia socială are un puternic efect de pârghie în ceea ce privește crearea de locuri 

de muncă și inovarea socială. Diferitele proiecte și inițiative prezentate în cadrul conferinței 

organizate de Președinția luxemburgheză confirmă faptul că pot exista proiecte viabile din punct de 

vedere economic care să se bazeze totodată pe valori sociale puternice, precum responsabilizarea 

cetățenilor. 

Recunoaștem că economia socială este din ce în ce mai apreciată la nivel european și internațional. 

Dar suntem ferm convinși, în același timp, că Uniunea Europeană trebuie să se angajeze să acorde 

acesteia un sprijin puternic. Mai mult decât atât, economia socială reprezintă un model care a făcut 

față crizei economice mai bine decât multe altele. 

Reuniți la Luxemburg, la 3 și 4 decembrie 2015, am decis să adoptăm următoarea declarație: 

 Uniunea Europeană trebuie să ajungă la o perspectivă comună asupra domeniului de aplicare 

al economiei sociale și să respecte enorma sa diversitate și istoricul ei în toate statele membre. 

Această perspectivă comună are nevoie de un sprijin solid, pentru a transfera și în alte locuri 

mecanismele ce funcționează bine în anumite teritorii; 

 Economia socială ar trebui să beneficieze în mai mare măsură de pe urma mărimii pieței 

europene. Pentru majoritatea întreprinderilor din economia socială, piața internă este departe 

de a reprezenta o realitate concretă. Prin urmare, economia socială va trebui inclusă în 

procesul de modernizare a strategiei privind piața unică; 

 Sprijinul european pentru întreprinderile economiei sociale trebuie consolidat, el urmând a fi 

integrat în programele, proiectele, fondurile și celelalte instrumente de asistență financiară 

care vor fi adoptate; 

 O importanță deosebită trebuie acordată dezvoltării unui ecosistem financiar adecvat, capabil 

să asigure un sprijin efectiv pentru economia socială și inovarea socială; 

 Trebuie promovată organizarea de reuniuni periodice la nivel înalt ale reprezentanților politici 

responsabili cu economia socială din toate statele membre ale Uniunii Europene, astfel încât 

să se pună bazele unei cooperări consolidate. Inițiative precum Declarația de la Murcia, 

adoptată în cursul reuniunii intitulate „Economia socială ca instrument pentru crearea de 

locuri de muncă”, organizată de Spania și Portugalia la 20 iulie 2015, trebuie încurajate. 

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


 

EESC-2016-00324-00-00-TCD-TRA (EN) 2/2 

Adoptată la Luxemburg, la 4 decembrie 2015 

 Martine PINVILLE, secretar de stat pentru comerț, artizanat și sectorul economiei sociale și 

solidare (Franța) 

 Luigi BOBBA, secretar de stat la Ministerul Muncii și Politicii Sociale (Italia) 

 Nicolas SCHMIT, ministrul muncii, ocupării forței de muncă și economiei sociale și solidare 

(Luxemburg) 

 Branislav ONDRUŠ, secretar de stat (ministru adjunct) la Ministerul Muncii, Afacerilor 

Sociale și Familiei (Slovacia) 

 Tadej SLAPNIK, secretar de stat responsabil cu stabilirea dialogului cu societatea civilă, 

coordonarea inițiativelor civile și antreprenoriatul social (Slovenia) 

 Carmen CASERO GONZÁLEZ, director general pentru activități independente, economie 

socială și responsabilitatea socială a întreprinderilor (Spania) 

_____________ 


