Διακήρυξη του Στρασβούργου 2019
που εγκρίθηκε την 4η Ευρωπαϊκή Μέρα των Επιχειρήσεων
Κοινωνικής Οικονομίας
Η οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής οικονομίας για την κοινωνία
και τον κόσμο: Μια κοινωνική οικονομία για το μέλλον της
Ευρώπης.

Η κοινωνική οικονομία έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μια επιτυχημένη Ευρωπαϊκή
ιστορία. Σήμερα, εμείς, οι φορείς κοινωνικής οικονομίας, συγκεντρωθήκαμε στο
Στρασβούργο για να ζητήσουμε μια ισχυρή δέσμευση και πολιτική ατζέντα,
προκειμένου να απελευθερωθεί ολόκληρο το δυναμικό της κοινωνικής οικονομίας
της Ευρώπης, μεταφέροντας τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας και της
ιθαγένειας της Ε.Ε.
Η Ευρώπη βρίσκεται εν μέσω σύνθετων κοινωνικών προκλήσεων. Εμείς, οι φορείς
κοινωνικής οικονομίας, θέλουμε να οικοδομήσουμε συλλογικά μια πραγματική
αγορά κοινωνικής οικονομίας που να συνδυάζει τις οικονομικές επιδόσεις με την
κοινωνική πρόοδο και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει
με την προώθηση της ποικιλομορφίας των επιχειρήσεων και την εύρεση κοινών
λύσεων που να αντιμετωπίζουν τις βασικές προκλήσεις της εποχής μας, όπως την
κλιματική κρίση και την ψηφιακή μετάβαση, προκειμένου να επιτύχει ο ΟΗΕ τους
Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Γι’αυτό, χρειαζόμαστε πολιτική κυριότητα, επιτρέποντας πολιτικές και δεσμευμένα
θεσμικά όργανα της Ε.Ε., με μια ισχυρή Διακοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την Κοινωνική Οικονομία, έναν ειδικό Επίτροπο και αφοσιωμένα
Κράτη – Μέλη, περιφέρειες και πόλεις.
Ως εκ τούτου, καλούμε τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να παράσχουν μια
ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική πρωτοβουλία με συγκεκριμένες δράσεις

ειδικά αφιερωμένες στην κοινωνική οικονομία, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν οι
ακόλουθες παράμετροι:


Παροχή καθοδήγησης των Κρατών – Μελών σχετικά με τις κοινές αξίες
που καθορίζουν τον τομέα και την υποστήριξή τους στην αποτελεσματική
ανάπτυξη των δημόσιων πολιτικών.



Ενσωμάτωση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας στην Ενιαία Αγορά, σε
πολιτικές για τα ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα, εξασφαλίζοντας ότι
αυτές οι πολιτικές λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των
Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας.



Ανάπτυξη του πιο κατάλληλου οικονομικού οικοσυστήματος και προώθηση
στρατηγικών επενδύσεων σε καινοτόμα και βιώσιμα σχέδια κοινωνικής
οικονομίας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και επίπεδο Ε.Ε., δίνοντας προτεραιότητα στην
κοινωνική οικονομία σε χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε.
Εξασφάλιση των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας σχετικά με τα πλήρη
οφέλη από την ψηφιακή μετάβαση, ενσωματώνοντας την κοινωνική
οικονομία στην έννοια της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς.





Αύξηση της γνώσης, της ορατότητας και της αναγνώρισης μέσω της
προώθησης δορυφορικών λογαριασμών σχετικά με την κοινωνική οικονομία
σε όλη την Ευρώπη.



Αναφορά σχετικά με τον κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό
αντίκτυπο και την πρόοδο παράλληλα με την ανάπτυξη των Επιχειρήσεων
Κοινωνικής Οικονομίας κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό
απαιτεί πρόσβαση σε εργαλεία μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου και
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.



Υποστήριξη των δημόσιων αρχών στην ενσωμάτωση των επιχειρήσεων
κοινωνικής οικονομίας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.



Προώθηση της συγκατασκευής και πολιτικής καινοτομίας για την πλήρη
αξιοποίηση της ικανότητας της κοινωνικής οικονομίας να επεκταθεί και να
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις κοινωνικές ανάγκες και να συμβάλει στην
κοινωνική ένταξη, τη συνοχή και τη βιωσιμότητα.



Αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της κοινωνικής καινοτομίας με την
ενθάρρυνση της δημιουργίας διατομεακών και διεπιστημονικών εταιρικών
σχέσεων για τον προσδιορισμό κοινών και βιώσιμων λύσεων.



Εξασφάλιση ότι όλα τα δημόσια ιδρύματα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό
και επίπεδο Ε.Ε. εφαρμόζουν κοινωνικά υπεύθυνες και οικολογικές
δημόσιες συμβάσεις.

Ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της
κοινωνικής οικονομίας για τον κόσμο της Ευρώπης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω

δράσης και συνεργασίας και με την οικοδόμηση συνεργειών μεταξύ συναρμόδιων
φορέων. Μόνοι, είμαστε αόρατοι, αλλά μαζί, είμαστε ασταμάτητοι.
Στρασβούργο, 27 Νοεμβρίου 2019

Πηγή: https://www.eesc.europa.eu/
Μτφ: Γραμματεία Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

