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SK 

Luxemburské vyhlásenie – Plán vytvorenia komplexnejšieho ekosystému pre podniky 

sociálneho hospodárstva 

4. 12. 2015 

V nadväznosti na činnosť doterajších predsedníctiev Rady EÚ a v rámci konferencie luxemburského 

predsedníctva Rady EÚ na tému „Podpora sociálnych podnikov v Európe“, ktorá sa konala 

3. a 4. decembra 2015 v Luxemburgu, prijali zástupcovia vlády Francúzska, Talianska, Luxemburska, 

Slovenska, Slovinska a Španielska nasledujúce vyhlásenie. 

UZNÁVAME, že Európska únia sa pomaly zotavuje z vážnej hospodárskej a finančnej krízy 

a že za posledné roky bola naša dôvera v hospodárske a finančné inštitúcie silno otriasaná. 

DOMNIEVAME sa, že sociálne hospodárstvo má veľký vplyv na tvorbu pracovných miest a sociálnu 

inováciu. Rôzne projekty a iniciatívy predstavené počas konferencie luxemburského predsedníctva 

potvrdzujú, že môžu existovať ekonomicky realizovateľné projekty postavené na základných 

spoločenských hodnotách, akou je posilnenie postavenia občanov. 

PRIPÚŠŤAME, že sociálne hospodárstvo získava čoraz väčšie uznanie na európskej a medzinárodnej 

úrovni. Ale takisto sme pevne presvedčení, že Európska únia sa musí zaviazať intenzívne podporovať 

sociálne hospodárstvo. Okrem toho predstavuje sociálne hospodárstvo model, ktorý prestál 

hospodársku krízu lepšie ako mnohé iné modely. 

Na stretnutí v Luxemburgu 3. a 4. decembra 2015 sme sa rozhodli prijať nasledujúce vyhlásenie. 

 Európska únia musí potvrdiť spoločné chápanie rozsahu sociálneho hospodárstva a naďalej 

uznávať jeho veľkú rozmanitosť a historické pozadie vo všetkých členských štátoch. Toto 

spoločné chápanie si vyžaduje intenzívnu podporu, aby sa aj inde mohlo uplatňovať to, čo 

funguje v jednotlivých jurisdikciách. 

 Sociálne hospodárstvo by malo mať väčší prospech z veľkosti európskeho trhu. Pre väčšinu 

podnikov sociálneho hospodárstva nie je vnútorný trh ani zďaleka hmatateľnou realitou, 

a preto sa sociálne hospodárstvo musí začleniť do modernizácie stratégie jednotného trhu. 

 Európska podpora podnikov sociálneho hospodárstva sa musí posilniť a zahrnúť do 

programov, projektov, fondov a iných nástrojov finančnej podpory, ktoré treba vytvoriť. 

 Osobitný dôraz sa musí klásť na rozvoj primeraného finančného ekosystému schopného 

poskytovať účinnú podporu sociálnemu hospodárstvu a sociálnej inovácii. 

 Musia sa propagovať pravidelné stretnutia vysokých politických predstaviteľov 

zodpovedných za sociálne hospodárstvo vo všetkých členských štátoch Európskej únie, aby 

sa položili základy intenzívnejšej spolupráce. Treba podporovať iniciatívy, akou je vyhlásenie 

z Murcie, ktoré bolo prijaté 20. júla 2015 počas španielsko-portugalského stretnutia s názvom 

„Sociálne hospodárstvo ako nástroj na vytváranie pracovných miest“. 

http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/12/03-04-conf-economie-sociale/index.html
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Prijaté v Luxemburgu 4. decembra 2015 

 Martine PINVILLE, štátna tajomníčka zodpovedná za obchod, remeslá a sociálne a solidárne 

hospodárstvo (Francúzsko) 

 Luigi BOBBA, štátny tajomník Ministerstva práce a sociálnych vecí (Taliansko) 

 Nicolas SCHMIT, minister práce, zamestnanosti a sociálneho a solidárneho hospodárstva 

(Luxembursko) 

 Branislav ONDRUŠ, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

(Slovensko) 

 Tadej SLAPNIK, štátny tajomník zodpovedný za nadviazanie dialógu s občianskou 

spoločnosťou, koordináciu občianskych iniciatív a sociálne podnikanie (Slovinsko) 

 Carmen CASERO GONZÁLEZ, generálna riaditeľka pre samostatnú zárobkovú činnosť, 

sociálne hospodárstvo a sociálnu zodpovednosť podnikov (Španielsko) 


