L-GĦOTI TAS-SETGĦA LILL-INTRAPRENDITURI SOĊJALI
GĦALL-INNOVAZZJONI, IT-TKABBIR INKLUŻIV U L-IMPJIEGI

DIKJARAZZJONI TA' STRASBURGU
Wara li ltaqgħu u ħadmu flimkien fi Strasburgu fis-16 u s-17 ta' Jannar 2014, 'il fuq minn 2 000
intraprenditur soċjali u sostenitur tal-intrapriża soċjali, li jirrappreżentaw id-diversità wiesgħa talekonomija soċjali, affermaw il-fehma tagħhom li l-intrapriżi soċjali għandhom jaqdu rwol akbar flEwropa tal-ġejjieni, u identifikaw ideat u azzjonijiet ġodda biex jilliberaw il-potenzjal tagħhom għal
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

IL-KONTRIBUT TAL-INTRAPRIŻA SOĊJALI GĦALL-EWROPA
Jeħtieġ li l-mudell ekonomiku u soċjali tal-Ewropa jissawwar mill-ġdid. Neħtieġu tkabbir li hu iżjed
ġust, iżjed ekoloġiku u msejjes fuq il-komunitajiet lokali. Neħtieġu mudell li jikkunsidra lill-koeżjoni
soċjali bħala sors ġenwin ta' ġid komuni.
L-intrapriżi soċjali huma rikonoxxuti bħala xprun għall-koeżjoni soċjali u ekonomika fl-Ewropa, peress
li jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' ekonomija soċjali tas-suq ta' natura pluralistika u reżiljenti. Filwaqt
li jibbażaw fuq l-aspetti pożittivi ta' tradizzjoni twila ta' ekonomija soċjali, l-intraprendituri soċjali
jixprunaw ukoll it-tibdil, billi joħolqu soluzzjonijiet innovattivi li jindirizzaw l-isfidi l-kbar li niffaċċjaw
illum il-ġurnata. Huma jaġixxu fl-interess ġenerali, u joħolqu l-impjiegi, jipprovdu prodotti u servizzi
innovattivi u jippromovu ekonomija iżjed sostenibbli. Huma bbażati fuq valuri ta' solidarjetà u l-għoti
tas-setgħa, u joħolqu opportunitajiet u tama għall-ġejjieni.
L-intrapriżi soċjali għandhom għamliet u daqsijiet differenti, b'forom legali li jvarjaw madwar l1

Ewropa. Kif jingħad fl-Inizjattiva ta' Negozju Soċjali tal-Kummissjoni (SBI – Social Business Initiative ),
huma lkoll għandhom il-karatteristiċi komuni li ġejjin:
 l-introjtu tagħhom jiġi min-negozju;
 ir-raġuni għall-attività kummerċjali tagħhom hija li jaqdu għan soċjali għall-ġid komuni, spiss
fil-forma ta’ livell għoli ta' innovazzjoni soċjali;
 il-profitti huma fil-biċċa l-kbira tagħhom investiti mill-ġdid bil-ħsieb li jinkiseb dan l-għan
soċjali;
 jappartjenu jew huma organizzati b'mod li jirriflettu l-missjoni tagħhom, bl-użu ta’ tmexxija
demokratika jew prinċipji parteċipattivi, jew billi jiffukaw fuq il-ġustizzja soċjali.
L-intrapriżi soċjali joffru mudell ta' negozju għas-seklu 21 li jikseb bilanċ bejn il-ħtiġijiet finanzjarji,
soċjali, kulturali u ambjentali. L-intraprendituri jippromovu u jaħdmu favur it-tibdil, bħala individwi u
gruppi li għandhom għal qalbhom u jħabirku bis-sħiħ biex itejbu ħajjet in-nies u l-komunitajiet.
L-intrapriżi soċjali jaħdmu tajjeb ħafna u huma effettivi. Ma teżisti l-ebda parti tal-Ewropa li ma
tibbenefikax mill-intraprenditorija soċjali. F'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika u fid-dawl tal-isfidi ta'
popolazzjoni li qed tixjieħ, il-qgħad fost iż-żgħażagħ, it-tibdil fil-klima u ż-żieda fl-inugwaljanzi, lEwropa teħtieġ għadd akbar ta' intrapriżi soċjali.
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TALBA FAVUR AZZJONI LI TAGĦMEL L-AĦJAR UŻU MILL-POTENZJAL TALINTRAPRIŻA SOĊJALI
Il-gvernijiet u l-korpi pubbliċi bdew jirrikonoxxu r-rwol tal-intraprenditorija soċjali. Qed jittieħdu passi
f'bosta Stati Membri u reġjuni biex jitħeġġeġ it-tkabbir tal-intrapriżi soċjali. Fil-livell tal-UE, l-SBI
għamlet pass 'il quddiem meta ppromoviet ekosistemi għall-intrapriżi soċjali, iżda jeħtieġ li nżommu
l-istess ritmu. Għalhekk,
1.
Jeħtieġ li l-UE timplimenta l-azzjonijiet kollha stabbiliti fl-SBI. Għandha tiżviluppa ttieni fażi tal-SBI li twessa' l-ambitu tal-inizjattiva u ssaħħaħ is-sħubija tagħha mal-Istati Membri,
l-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u atturi ewlenin flekosistema.
2.

Jeħtieġ li l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea li jmiss (bi
struttura fi ħdanha apposta għal dan il-għan) u l-Parlament Ewropew li jmiss jieħdu totalment
f'idejhom l-azzjonijiet suġġeriti fi Starsburgu u jimplimentawhom.

3.

Jeħtieġ ikun hemm impenn iżjed sod fil-livell tal-UE, u dak nazzjonali, reġjonali u
lokali fil-konfront tal-komunità tal-intrapriża soċjali sabiex joħolqu bejniethom politiki ġodda li
jappoġġjaw lill-intrapriża soċjali, adattati għall-kuntest lokali.

4.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-impenn tagħha li toħloq ekosistema għallintrapriża soċjali tiġi integrata fil-politiki tagħha.

5.

Bi sħab mas-settur tal-intrapriża soċjali, l-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u
lokali għandhom jappoġġjaw bis-sħiħ it-tkabbir tal-intrapriżi soċjali u jgħinuhom isaħħu lkapaċità tagħhom, pereżempju permezz ta' oqfsa legali, aċċess għall-finanzjament, appoġġ għallbidu ta' negozju u għall-iżvilupp, taħriġ u edukazzjoni, u akkwist pubbliku.

6.

L-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri għandhom isaħħu r-rwol tal-intrapriżi
soċjali fir-riformi strutturali maħsuba biex noħorġu mill-kriżi, b'mod partikolari fejn l-ekonomija
soċjali hija inqas żviluppata.

7.

Jeħtieġ li l-Kummissjoni, l-Istati Membri u r-reġjuni jagħtu spinta lill-kooperazzjoni
bejn l-intrapriżi soċjali li jinsabu fuq naħat differenti tal-fruntieri u l-konfini, bil-għan li jaqsmu lgħarfien u l-prattika. Bl-istess mod, l-awtoritajiet pubbliċi kollha għandhom jikkooperaw b'mod
iżjed effettiv bejniethom u jsaħħu l-kapaċità tagħhom li jappoġġjaw it-tkabbir tal-intrapriża
soċjali.

8.

L-atturi pubbliċi u privati għandhom jiżviluppaw firxa sħiħa ta' strumenti finanzjarji u
intermedjarji adatti li jappoġġjaw lill-intrapriżi soċjali matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom.

9.

L-intrapriża soċjali għad għandha bżonn ta' aktar riċerka u ġbir ta' statistika fil-livell
nazzjonali għal komprensjoni, rikonoxximent u viżibbiltà aħjar tas-settur, kemm fost dawk
responsabbli għat-tfassil tal-politika kif ukoll għall-pubbliku inġenerali.

10.

F'din l-Ewropa ġdida, jeħtieġ li l-atturi kollha jikkunsidraw it-tkabbir u l-ħolqien talvalur minn perspettiva usa', billi jinkludu l-indikaturi soċjali u jagħtu xhieda ta' impatt soċjali
pożittiv meta jkunu qed jirrappurtaw dwar il-progress soċjali u ekonomiku.

