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SL 

Luksemburška deklaracija – Koraki k izgradnji boljšega ekosistema za podjetja v socialni 

ekonomiji 

 

4. 12. 2015 

 

Z namenom nadaljevati delo prejšnjih predsedstev smo predstavniki vlad Francije, Italije, 

Luksemburga, Slovaške, Slovenije in Španije na konferenci luksemburškega predsedstva o 

spodbujanju socialnih podjetij v Evropi 3. in 4. decembra 2015 v Luxembourgu sprejeli naslednjo 

deklaracijo: 

 

PRIZNAVAMO, da se Evropska unija počasi izvija iz hude gospodarske in finančne krize in da se je 

naše zaupanje v gospodarske in finančne institucije v zadnjih letih močno omajalo. 

 

VERJAMEMO, da je socialna ekonomija pomemben vzvod za ustvarjanje delovnih mest in socialne 

inovacije. Različni projekti in pobude, predstavljeni v okviru konference, ki jo je pripravilo 

luksemburško predsedstvo, potrjujejo, da so projekti, ki temeljijo na močnih družbenih vrednotah, kot 

je krepitev vloge državljanov, lahko ekonomsko uspešni. 

 

UGOTAVLJAMO, da je socialna ekonomija vse bolj priznana na evropski in mednarodni ravni. 

Vendar smo trdno prepričani, da se mora Evropska unija zavezati, da jo bo odločno podprla. Poleg 

tega je socialna ekonomija model, ki je gospodarsko krizo prestal bolje kot mnogi drugi. 

 

Na srečanju 3. in 4. decembra 2015 v Luxembourgu smo sprejeli naslednjo deklaracijo: 

 

 Evropska unija mora pokazati enotno razumevanje pomena socialne ekonomije in spoštovati 

njeno veliko raznolikost in zgodovinsko ozadje v vseh državah članicah. Za takšno enotno 

razumevanje je potrebna močna podpora, da bi nekaj, kar deluje v posameznem sistemu, 

posnemali tudi drugod; 

 socialna ekonomija mora bolje izkoristiti velik evropski trg. Za večino podjetij socialne 

ekonomije notranji trg še zdaleč ni nekaj oprijemljivega. Zato je treba socialno ekonomijo 

vključiti v posodobitev strategije za enotni trg; 

 evropsko podporo podjetjem socialne ekonomije je treba okrepiti in vključiti v programe, 

projekte, sklade in druge instrumente finančne pomoči, ki jih bo treba sprejeti; 

 posebno pozornost je treba posvetiti razvoju ustreznega finančnega ekosistema, ki bo lahko 

učinkovito podprl socialno ekonomijo in socialne inovacije; 

 treba je spodbujati redna srečanja visokih političnih predstavnikov vseh držav članic 

Evropske unije, pristojnih za socialno ekonomijo, na visoki ravni, na katerih bi postavljali 

temelje za okrepljeno sodelovanje. Podpreti je treba pobude, kot je deklaracija iz Murcije, 

sprejeta 20. julija 2015 na špansko-portugalskem srečanju na temo „socialna ekonomija kot 

možnost za ustvarjanje delovnih mest“. 

 

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

 

 Martine PINVILLE, državna sekretarka za trgovino, obrt ter socialno in solidarno 

gospodarstvo (Francija) 

 Luigi BOBBA, državni sekretar, Ministrstvo za delo in socialno politiko (Italija) 

 Nicolas SCHMIT, minister za delo, zaposlovanje ter socialno in solidarno gospodarstvo 

(Luksemburg) 

 Branislav ONDRUS, državni sekretar (namestnik ministra), Ministrstvo za delo, socialne 

zadeve in družino (Slovaška) 

 Tadej SLAPNIK, državni sekretar, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in 

koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo (Slovenija) 

 Carmen CASERO GONZALES, generalna direktorica za samozaposlitev, socialno 

ekonomijo in družbeno odgovornost podjetij (Španija) 

 

_____________ 

 


