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SV 

Luxemburgförklaringen – en färdplan mot ett mer heltäckande ekosystem för företag inom den 

sociala ekonomin  

4 december 2015 

För att bygga vidare på de föregående ordförandeskapens arbete och inom ramen för 

ordförandeskapets konferens "Att stärka de sociala företagen i Europa", som hölls i Luxemburg den 

3–4 december 2015, har regeringsföreträdare från Frankrike, Italien, Luxemburg, Slovakien, 

Slovenien och Spanien antagit följande förklaring: 

Vi konstaterar att Europeiska unionen sakta håller på att återhämta sig från en allvarlig ekonomisk och 

finansiell kris och att vårt förtroende för de ekonomiska och finansiella institutionerna under de 

gångna åren fick sig en allvarlig törn. 

Vi anser att den sociala ekonomin har en kraftfull hävstångseffekt på sysselsättningsskapande och 

social innovation. De olika projekt och initiativ som har lagts fram under det luxemburgska 

ordförandeskapets konferens bekräftar att ekonomiskt bärkraftiga projekt kan bygga på starka 

samhälleliga värderingar såsom medborgarnas egenmakt. 

Vi konstaterar att den sociala ekonomin vinner allt starkare erkännande på europeisk och 

internationell nivå. Vi är också fast övertygade om att Europeiska unionen bör engagera sig för att 

kraftfullt stödja den sociala ekonomin. Den sociala ekonomin är dessutom en modell som stått emot 

den ekonomiska krisen bättre än många andra. 

Vid vårt möte i Luxemburg den 3–4 december 2015 beslutade vi att anta följande förklaring: 

 Europeiska unionen ska bekräfta sin samsyn på den sociala ekonomins räckvidd och förbli 

respektfull inför den enorma mångfald som den uppvisar och den historiska bakgrunden till 

den i samtliga medlemsstater. Denna samsyn kräver ett starkt stöd för att kopiera metoder 

som har visat sig fungera i enskilda jurisdiktioner och tillämpa dem på andra platser. 

 Den sociala ekonomin bör dra större nytta av den europeiska marknadens storlek. För de 

flesta företag inom den sociala ekonomin är den inre marknaden alltjämt fjärran från att 

realiseras i praktiken. Den sociala ekonomin måste därför ingå i moderniseringen av 

inremarknadsstrategin. 

 EU:s stöd till företagen inom den sociala ekonomin måste stärkas, och ska ingå i program, 

projekt, fonder och andra finansiella stödinstrument som ska antas. 

 Särskild vikt måste fästas vid utvecklingen av ett adekvat finansiellt ekosystem som kan ge 

effektivt stöd till den sociala ekonomin och till social innovation. 

 Regelbundna toppmöten mellan högt uppsatta politiska företrädare med ansvar för den sociala 

ekonomin i alla EU-medlemsstater måste främjas för att lägga grunden för ett fördjupat 

samarbete. Initiativ såsom Murciaförklaringen, som antogs under mötet mellan Spanien och 

Portugal med titeln "Den sociala ekonomin som ett verktyg för skapande av sysselsättning" 

den 20 juli 2015, bör uppmuntras. 

http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/12/03-04-conf-economie-sociale/index.html
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Antagen i Luxemburg den 4 december 2015 

 Martine Pinville, statssekreterare med ansvar för handel, hantverk och social och solidarisk 

ekonomi (Frankrike) 

 Luigi Bobba, statssekreterare vid ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och socialpolitik 

(Italien) 

 Nicolas Schmit, arbetsmarknads- och sysselsättningsminister samt minister för social och 

solidarisk ekonomi (Luxemburg) 

 Branislav Ondrus, statssekreterare (biträdande minister) vid ministeriet för 

arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor och familjefrågor (Slovakien) 

 Tadej Slapnik, statssekreterare med ansvar för upprättande av en dialog med det civila 

samhället och samordning av medborgarinitiativ och socialt företagande (Slovenien) 

 Carmen Casero Gonzalez, generaldirektör för egenföretagande, den sociala ekonomin och 

företagens sociala ansvar (Spanien) 

 


