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Dikjarazzjoni tal-Lussemburgu – Pjan Direzzjonali lejn ekosistema aktar komprensiva tal-

intrapriżi tal-ekonomija soċjali 

04-12-2015 

Fil-kontinwità tal-Presidenzi preċedenti u fil-qafas tal-Konferenza tal-Presidenza "Nagħtu spinta lill-

intrapriżi soċjali fl-Ewropa", li saret fil-Lussemburgu fit-3 u l-4 ta' Diċembru 2015, ir-rappreżentanti 

tal-gvernijiet ta' Franza, l-Italja, il-Lussemburgu, ir-Repubblika Slovakka, is-Slovenja u Spanja 

jadottaw din id-dikjarazzjoni: 

AĦNA nirrikonoxxu li l-Unjoni Ewropea qiegħda bil-mod ħierġa minn kriżi ekonomika u finanzjarja 

maġġuri u li l-fiduċja tagħna fl-istituzzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji ħadet skoss qawwi fis-snin li 

għaddew. 

AĦNA nemmnu li li l-ekonomija soċjali għandha ingranaġġ qawwi għall-ħolqien tal-impjiegi u l-

innovazzjoni soċjali. Id-diversi proġetti u inizjattivi preżentati matul il-Konferenza tal-Presidenza tal-

Lussemburgu, jikkonfermaw li jista' jkun hemm proġetti ekonomikament vijabbli abbażi ta' valuri 

soċjali b'saħħithom bħala għoti ta' setgħa liċ-ċittadini. 

AĦNA naċċettaw li l-ekonomija soċjali qed tiġi rikonoxxuta dejjem aktar fil-livell Ewropew u 

internazzjonali. Iżda aħna wkoll nemmnu bil-qawwa li l-Unjoni Ewropea għandha timpenja ruħha 

sabiex tappoġġja b'mod qawwi l-ekonomija soċjali. Barra minn hekk, l-ekonomija soċjali hija mudell 

li ffaċċa u rkupra mill-kriżi ekonomika ħafna aħjar minn oħrajn. 

Fil-laqgħa li kellna fil-Lussemburgu fit-3 u l-4 ta' Diċembru 2015, aħna ddeċidejna li nadottaw id-

dikjarazzjoni li ġejja: 

 L-Unjoni Ewropea għandha tirrikonoxxi fehim komuni tal-ambitu tal-ekonomija soċjali u 

tibqa' tirrispetta d-diversità enormi tagħha u l-isfond storiku madwar l-Istati Membri kollha. 

Dan il-fehim komuni jeħtieġ appoġġ qawwi sabiex jiġi replikat fi bnadi oħra dak li jaħdem 

f'ġurisdizzjonijiet individwali; 

 L-ekonomija soċjali għandha tibbenefika aktar mid-daqs tas-suq Ewropew. Għal ħafna 

intrapriżi fl-ekonomija soċjali, is-suq intern għadu 'l bogħod milli jkun realtà tanġibbli. 

Għalhekk, l-ekonomija soċjali għandha tiġi inkluża fil-modernizzazzjoni tal-Istrateġija tas-

Suq Uniku; 

 Għandu jissaħħah l-appoġġ Ewropew għall-intrapriżi tal-ekonomija soċjali, u għandu jkun 

inkluż fi programmi, proġetti, fondi u strumenti oħra ta' appoġġ finanzjarju li għandhom jiġi 

adottati; 

 Għandha tingħata importanza partikolari lill-iżvilupp ta' ekosistema finanzjarja adegwata li 

kapaċi tipprovdi appoġġ effettiv tal-ekonomija soċjali u l-innovazzjoni soċjali; 

 Għandhom jiġu promossi laqgħat regolari ta' livell għoli ta' rappreżentanti politiċi għolja 

responsabbli mill-ekonomija soċjali fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex 

jistabbilixxu s-sisien tal-kooperazzjoni msaħħa. Għandhom jiġu mħeġġa inizjattivi bħad-
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Dokument ta' Murcia, li ġie adottat matul il-laqgħa ta' Spanja u l-Portugal intitolata "L-

Ekonomija Soċjali bħala Strument għall-Ħolqien tal-Impjiegi", li saret fl-20 ta' Lulju 2015. 

Adottat fil-Lussemburgu fl-4 ta' Diċembru 2015 

 Martine PINVILLE, Segretarju tal-Istat għall-Kummerċ, l-Artiġjanat u l-Ekonomija Soċjali u 

ta' Solidarjetà (Franza) 

 Luigi BOBBA, Segretarju tal-Istat fil-Ministeru tax-Xogħol u l-Politika Soċjali (l-Italja) 

 Nicolas SCHMIT, Ministru għax-Xogħol, l-Impjieg u l-Ekonomija Soċjali u ta' Solidarjetà, 

(il-Lussemburgu) 

 Branislav ONDRUS, Segretarju tal-Istat (Viċi Ministru) fil-Ministeru tax-Xogħol, l-Affarijiet 

Soċjali u l-Familja (ir-Repubblika Slovakka) 

 Tadej SLAPNIK, Segretarju tal-Istat responsabbli biex jiġi stabbilit djalogu mas-soċjetà 

ċivili, fil-koordinazzjoni tal-inizjattivi ċivili u l-intraprenditorija soċjali (ir-Repubblika tas-

Slovenja) 

 Carmen CASERO GONZALEZ, Direttur Ġenerali għal min jaħdem għal rasu, tal-Ekonomija 

Soċjali u r-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva (Spanja) 
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