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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Inizjattiva għan-Negozju Soċjali – Il-ħolqien ta’ klima favorevoli għall-intrapriżi 
soċjali, il-partijiet interessati ewlenin fl-ekonomija soċjali u l-innovazzjoni

(2012/2004(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-
18 ta’ April 2012 ‘Lejn irkupru li jwassal għal ħolqien abbundanti ta’ impjiegi’ 
(COM(2011)0173),

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tas-Sezzjoni Speċjalizzata għas-Suq Uniku, il-
Produzzjoni u l-Konsum dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-
Reġjuni ‘Inizjattiva għan-Negozju Soċjali – Il-ħolqien ta’ klima favorevoli għall-intrapriżi 
soċjali, il-partijiet interessati ewlenin fl-ekonomija soċjali u l-innovazzjoni’, INT/606 tat-
22 ta’ Frar 2012,

– wara li kkunsidra l-Proposta tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Frar 2012 għal regolament tal-
Kunsill dwar l-istatut għal fondazzjoni Ewropea (COM(2012)0035),

– wara li kkunsidra l-Proposta tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Diċembru 2011 għal direttiva 
dwar l-akkwist pubbliku (COM(2011)0896),

– wara li kkunsidra l-Proposta tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Diċembru 2011 għal regolament 
dwar Fondi ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropej (COM(2011)0862),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Ottubru 2011 ‘Inizjattiva 
għan-Negozju Soċjali – Il-ħolqien ta’ klima favorevoli għall-intrapriżi soċjali, il-partijiet 
interessati ewlenin fl-ekonomija soċjali u l-innovazzjoni’ (COM(2011)0682),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar 
strateġija rinnovata tal-UE 2011-14 għar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva 
(COM(2011)0681),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ April 2011 dwar ‘Att dwar 
is-Suq Uniku – Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja. 
Flimkien għal tkabbir ġdid’ (COM(2011)0206),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Ottubru 2010 ‘Lejn Att 
dwar is-Suq Uniku – Għal ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna’ 
(COM(2010)0608),

– wara li kkunsidra l-Proposta tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2010 dwar Programm tal-
Unjoni Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni (COM(2011)0609),

– wara li kkunsidra r-Regola 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,
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– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2012),

A. billi l-intrapriżi soċjali, li jimpjegaw iktar minn ħdax-il miljun persuna fl-UE u li 
jammontaw għal 6 % tal-ħaddiema kollha, jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-mudell 
soċjali Ewropew1 u jiġġeneraw valur soċjali innovattiv;

B. billi l-iżviluppi storiċi differenti wasslu għal oqfsa legali għan-negozju, inkluż in-negozju 
soċjali, biex juru differenzi sinifikanti fost l-Istati Membri;

C. billi n-negozju soċjali nnifsu mhuwiex rikonoxxut b’qafas legali fuq livell Ewropew jew 
nazzjonali;

D. billi l-kriżi finanzjarja attwali u t-tixjiħ demografiku huma ta’ piż għas-sistemi tas-sigurtà 
soċjali, inklużi l-iskemi tal-kura tas-saħħa volontarji u statutorji;

E. billi l-Att dwar is-Suq Uniku2 u l-istrateġija Ewropa 2020, li għandhom l-għan li 
jistabbilixxu tkabbir sostenibbli u jiżviluppaw iktar impjiegi u ta’ kwalità aħjar, huma 
marbuta bis-sħiħ flimkien u n-negozju soċjali u l-innovazzjoni tiegħu għandhom l-għan 
potenzjali li jikkontribwixxu għalihom;

F. billi l-Kummissjoni Ewropea tagħraf l-atturi tal-ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali 
bħala mezzi importanti għall-ħolqien tal-impjieg inklużiv u l-innovazzjoni soċjali li 
jeħtieġu appoġġ speċifiku3;

G. billi s-Servizzi Soċjali ta’ Interess Ġenerali huma komponenti ewlenin tal-istat tal-
għajnuna soċjali, u n-negozju soċjali jista’ jgħin biex jitwasslu dawn is-servizzi;

H. billi l-intrapriżi soċjali jiffaċċjaw diffikultajiet biex jiffinanzjaw u jespandu l-attivitajiet 
tagħhom;

I. billi n-negozju soċjali jappoġġja r-riforma politika billi jippromwovi l-amministrazzjoni 
tajba, it-tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni soċjali;

Introduzzjoni 

1. Jilqa’ l-Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni ‘Inizjattiva għan-Negozju Soċjali’ u ‘Lejn 
irkupru li jwassal għal ħolqien abbundanti ta’ impjiegi’4 b’rakkomandazzjonijiet lill-
gvernijiet nazzjonali dwar il-ħolqien tal-impjiegi, speċjalment fis-settur li qed jikber 
malajr tas-saħħa u l-kura soċjali (l-hekk imsejjaħ settur tas-saħħa) u fis-settur ekoloġiku, 
li joffru opportunitajiet ġodda lin-negozju soċjali;

2. Jistqarr li n-negozju soċjali huwa parti tal-ekonomija tas-suq ekosoċjali u s-Suq Uniku 
Ewropew u wera reżiljenza għolja kontra l-kriżijiet;

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM(2011) 206.
3 COM(2012) 173, Lejn irkupru li jwassal għal ħolqien abbundanti ta’ impjiegi.
4 Ibid.



PR\902130MT.doc 5/10 PE489.349v02-00

MT

3. Jinnota li għandhom jiġu distinti żewġ termini:

A. Negozju soċjali: is-settur kollu tal-ekonomija soċjali tas-suq Ewropew li qed joffri 
prodotti jew servizzi soċjali jew iwettaq l-għanijiet soċjali permezz tal-attivitajiet 
tiegħu;

B. Intrapriżi soċjali: l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet li jaġixxu u joperaw fl-
ekonomija tan-negozju soċjali, bħala organizzazzjonijiet tal-għajnuna soċjali, 
intrapriżi privati, assoċjazzjonijiet, kooperattivi, soċjetajiet reċiproċi jew 
fondazzjonijiet;

Azzjonijiet rakkomandati għal tipi varji ta’ intrapriżi

4. Jenfasizza li l-attivitajiet minn voluntiera jagħtu kontribut importanti lill-
organizazzjonijiet tal-għajnuna soċjali u s-solidarjetà, u jagħtu skop tal-ħajja lil bosta 
persuni; għalhekk, jitlob għal appoġġ finanzjarju fuq livell lokali, nazzjonali u Ewropew;

5. Jinnota li n-negozju soċjali mhux bilfors jeħtieġ ikun negozju mhux intiż għall-qligħ; 
jenfasizza fl-istess waqt, il-valur soċjali pprovdut minn organizzazzjonijiet tal-għajnuna 
soċjali u l-bżonn li dan jinżamm;

6. Jistqarr li l-intrapriżi jew l-organizzazzjonijiet tal-għajnuna soċjali m’għandhomx ikunu 
esposti għall-kompetizzjoni mhux regolata, li tista’ tirriżulta jekk intrapriżi orjentati lejn 
il-qligħ jiffukaw fuq żoni li jiġġeneraw iżjed qligħ, li l-biċċa l-kbira tagħhom huma 
urbani, sabiex żoni oħra li l-biċċa l-kbira tagħhom huma rurali u fejn l-ostkoli loġistiċi 
jwasslu għal spejjeż ogħla, jiddependu iktar fuq l-hekk imsejħa ‘servizzi għal persuni 
fqar’;

7. Jistqarr li l-intrapriżi soċjali innovattivi għandhom ikunu appoġġjati finanzjarjament fuq 
livell Ewropew;

8. Jisħaq il-ħtieġa li intraprendituri żgħażagħ jipparteċipaw fin-negozju soċjali u jesploraw 
forom ġodda ta’ negozju soċjali; għalhekk, jitlob biex l-intraprendituri żgħażagħ ikollhom 
aċċess aħjar fil-programmi Komunitarji u ta’ finanzjament;

9. Jappoġġja l-inizjattivi fuq livell Ewropew biex jitkabbar u jissaħħaħ is-settur ta’ 
assoċjazzjoni diġà avvanzat f’bosta Stati Membri;

10. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex tiġi ppreżentata proposta għas-simplifikazzjoni 
tar-regolament dwar l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea;

11. Jappoġġja l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex jiġi kkummissjonat studju dwar is-
sitwazzjoni tas-soċjetajiet reċiproċi fl-Istati Membri kollha;

12. Jisħaq li s-soċjetajiet reċiproċi għandhom, permezz ta’ statut Ewropew, ikunu rikonoxxuti 
bħala attur distint u importanti fi ħdan l-ekonomija Ewropea u s-soċjetà;

13. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament dwar l-Istatura għal Statut Ewropew 
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tal-Fondazzjonijiet;1

14. Jilqa’ l-adozzjoni ta’ pakkett rivedut ta’ regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat rigward 
is-servizzi soċjali u lokali;

15. Jinnota li s-Servizzi Soċjali ta’ Interess Ġenerali (SSGI) ipprovduti pubblikament, 
mhumiex ikkunsidrati bħala parti min-negozju soċjali minħabba li huma primarjament 
iffinanzjati mit-taxxi, ħlief f'każijiet fejn l-SSGI huma pprovduti f'kooperazzjoni mal-
intrapriżi soċjali;

Karatteristiċi speċifiċi tan-negozju soċjali

16. Isemmi żewġ karatteristiċi speċifiċi oħra tal-intrapriżi soċjali li għandhom jiġu 
kkunsidrati:

o mudelli u prinċipji għall-parteċipazzjoni tal-ħaddiema; 

O waqt li l-iskop tal-qligħ inġenerali huwa permess u saħansitra appoġġjat, il-
profitti, il-bilanċi pożittivi mill-operat, il-fondi u r-riżervi għandhom qabel xejn 
jerġgħu jiġu investiti fil-kwalità, l-innovazzjoni u l-iżvilupp;

Intrapriżi bi prodotti u servizzi soċjali 

17. Jiddetermina li l-intrapriżi soċjali huma impenjati primarjament fis-servizzi soċjali, tas-
saħħa, tal-kura u tad-djar, l-għajxien assistit, l-edukazzjoni u t-taħriġ, it-tiswija tal-oġġetti, 
l-effiċjenza ambjentali u tar-riżorsi, l-arti, il-kultura, ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-
turiżmu, l-artiġjanat, eċċ.;

Intrapriżi li jwettqu l-għanijiet soċjali jew li jkollhom impatt soċjali 

18. Jiddikjara li anke jekk l-intrapriżi soċjali ma joffrux prodotti u servizzi soċjali, l-għan 
intraprenditorjali tagħhom se jinkludi pereżempju l-inklużjoni u l-integrazzjoni tax-xogħol 
ta’ gruppi vulnerabbli, il-provvista ta’ assistenza soċjopedagoġika jew l-integrazzjoni 
(mill-ġdid) ta’ persuni b’diżabilità permezz ta’ taħriġ jew workshops imkennija;

19. Jikkjarifika li waqt li l-kunċett tar-responsabbiltà soċjali korporattiva (CSR) għandha tkun 
distinta minn dik tan-negozju soċjali, xi negozji kummerċjali b’attivitajiet CSR sinifikanti 
jista’ jkollhom interazzjoni qawwija man-negozju soċjali;

Perspettivi finanzjarji – it-titjib tal-ambjent legali u fiskali

20. Jemmen li l-‘Programm tal-UE għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni għal 2014-2020’, bl-
assi ta’ Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija Soċjali tiegħu, se jkollu rwol importanti 
ħafna fl-isforz biex jiġi ggarantit aċċess aħjar għall-mikrokrediti;

21. Jappoġġja t-twaqqif tal-‘Fondi ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropej’ (EuSEF), minħabba 
li dan jgħin lill-intrapriżi soċjali biex jiżguraw il-finanzjament u jagħtu lill-investituri s-

                                               
1 COM(2012)0035 finali.



PR\902130MT.doc 7/10 PE489.349v02-00

MT

sigurtà biex jinvestu fin-negozju soċjali;

22. Jisħaq fuq l-importanza li jiġi żgurat li skont il-Perspettivi Finanzjarji 2014-2020, ir-
regolamenti għall-fondi Ewropej rilevanti għan-negozju soċjali (bħall-Fond Soċjali 
Ewropew (FSE) u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)) se jindirizzaw 
b’mod espliċitu lill-intrapriżi soċjali u jappoġġjaw l-iżvilupp tagħhom;

23. Jenfasizza li l-aċċess għall-finanzjament Ewropew għandu jiġi ssimplifikat, u li l-
opportunitajiet għall-finanzjament għandhom jitqassmu aħjar permezz ta’ pjattaformi ta’ 
informazzjoni trasparenti;

Miżuri, appoġġ u promozzjoni 

24. Jitlob għal studju mibdi mill-Kummissjoni u mwettaq b’kooperazzjoni mal-intrapriżi 
soċjali, tal-oqfsa legali varji u l-kundizzjonijiet ta’ ħidma għall-intrapriżi soċjali, inklużi s-
sistemi ta’ ċertifikazzjoni u tikkettar;

25. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni biex titwaqqaf pjattaforma online multilingwi 
għall-intrapriżi soċjali li għandhom, fost oħrajn, jippermettu l-iskambju tal-aqwa prattiki, 
jiffaċilitaw il-kondiviżjoni tal-informazzjoni dwar l-aċċess għall-finanzjament u jservu 
bħala netwerk għall-kooperazzjoni transkonfinali;

26. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex jitwaqqaf grupp ta’ esperti dwar in-
negozju soċjali (GECES) sabiex jiġi eżaminat il-progress tal-miżuri kkunsidrati f’din il-
Komunikazzjoni;

27. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jistabbilixxu ‘tikketta soċjali’ li 
għandha tingħata lill-intrapriżi soċjali, biex jiġi żgurat aċċess aħjar għall-akkwist 
pubbliku;

28. Jitlob lill-Kummissjoni biex tniedi rapport annwali tal-attivitajiet dwar in-negozju soċjali 
(inkluż dak dwar il-fondi tal-UE rilevanti għas-settur) li għandu jagħti rendikont tar-
riċerka fundamentali, jiddeskrivi l-punti pożittivi u d-dgħufijiet u jindirizza l-isfidi attwali 
u futuri, kif ukoll l-għażliet possibbli tal-politika;

29. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw negozji iżgħar stabbiliti minn 
intraprendituri żgħażagħ u/jew innovattivi;

30. Jinnota li n-negozju soċjali jeħtieġ l-iktar appoġġ u aċċettazzjoni possibbli, u jitlob li ssir 
kampanja ta’ informazzjoni wiesgħa li għandha tiġi mnedija billi tiġi introdotta 
pjattaforma online multilingwi li tipprovdi informazzjoni faċli u ta’ malajr għaċ-ċittadini li 
qed ifittxu prodotti u servizzi soċjali, u li tagħti ħarsa ġenerali tajba tal-attivitajiet u l-valur 
miżjud ta’ dan is-settur;

31. Jitlob li l-prinċipji tan-negozju soċjali, l-intraprenditorija u r-responsabbiltà soċjali jiġu 
inklużi fil-kurrikulu skolastiku;

32. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jissottometti din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Gvernijiet u l-Parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fil-bidu tas-sottotitlu tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-25 ta’ Ottubru 2011 
dwar ‘Inizjattiva għall-Intraprenditorija Soċjali’ għandha ssir referenza speċifika, li dan 
jiddeskrivi l-għanijiet kumplessi tal-UE b’mod kompatt u sodisfaċenti: 

Il-ħolqien ta’ klima favorevoli għall-intrapriżi soċjali, il-partijiet interessati ewlenin fl-
ekonomija soċjali u l-innovazzjoni soċjali.

L-għan imsemmi hawn jinkludi kemm ir-rikonoxximent tal-istrutturi eżistenti, kif ukoll l-
aċċess ta’ forom ġodda u innovattivi fl-ekonomija soċjali - dawn it-tnejn huma meħtieġa 
għall-futur, jekk inpoġġu l-isfidi tal-qasam soċjali fil-kuntest tal-istrateġija Ewropa 20202 u 
jekk irridu li jitwettqu b’suċċess il-kompiti primarji tagħhom. Dawn li ġejjin huma żewġ 
pedamenti tal-kunċett Ewropew:

A. Huwa ċar li aħna qed niffaċċjaw domanda li dejjem tikber għall-benefiċċji 
soċjali, pereżempju fis-settur tas-saħħa u l-kura - sempliċiment minħabba l-
bidliet demografiċi lejn soċjetà li qiegħda dejjem tixjieħ.

B. L-Ewropa tistinka għat-tkabbir ekonomiku biex tiżdied il-kompetittività 
globali bil-potenzjal ta’ impjiegi ġodda - skont it-tbassir miftiehem, dawn 
jaqgħu ħafna fl-‘ekonomija ekoloġika u tas-saħħa’.

Il-konklużjonijiet minn dan kollu juru l-korrettezza tal-aġenda politika mmexxija mill-Unjoni 
Ewropea: Mir-riżoluzzjoni dwar l-ekonomija soċjali fl-2009 dwar il-Fondi ta’ Investiment 
Soċjali tal-2012 sal-Inizjattiva għanll-Intraprenditorija Soċjali.

Għall-kuntrarju ta’ ħafna setturi oħra tal-ekonomija, l-Intraprenditorija Soċjali teħtieġ 
strumenti finanzjarji addizzjonali. Hawn, il-miżuri xierqa għandhom isegwu malajr kemm 
jista’ jkun l-inizjattivi tal-Kummissjoni fuq livell nazzjonali u reġjonali.

Sabiex ikun possibbli l-iżvilupp mgħaġġel tal-Intraprenditorija Soċjali, flimkien mal-
promozzjoni immirata tal-persuni u l-organizzazzjonijiet impenjati fih, dan ir-rapport tal-
Parlament Ewropew għalhekk, għandu l-għan li jiġu stabbiliti b'mod preċiż u ċar u fl-istess 
ħin b’mod miftuħ l-opportunitajiet tal-kundizzjonijiet bażiċi għall-fażi li jmiss tal-ekonomija 
soċjali Ewropea skont sinjali ġodda.

Barra minn hekk, ir-rapport jindika li din il-fażi ta’ quddiemna għandha tkun akkumpanjata 
b’kapaċità innovattiva kbira u għalhekk ukoll b’esperimenti, li s-suċċessi jew il-fallimenti 
tagħhom jiġu evalwati f’perjodu ta’ żmien previst mill-istituzzjonijet tal-UE flimkien mal-
Istati Membri. Minn dan għandhom joħorġu l-konklużjonijiet speċifiċi għall-passi u l-miżuri 
xierqa ta’ ottimizzazzjoni, li mbagħad bihom jista’ jkompli b’mod effiċjenti l-iżvilupp fit-tul 
tal-Intraprenditorija Soċjali. 

Sommarju: Il-kundizzjonijiet irregolati u l-firxa ta’ azzjonijiet għandhom fl-istess waqt 
jinkludu l-qasam tad-diversità u l-pluraliżmu, fejn diġà jeżisti jew inħoloq, u fejn s’issa kien 
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nieqes.

Bażi utli għal dan tista’ tkun il-miżuri ewlenin proposti mill-Kummissjoni, pereżempju 
kartografija tal-Intraprenditorija Soċjali fl-Ewropa, il-ħolqien ta’ bażi tad-dejta għaċ-
ċertifikazzjoni jew pjattaformi ta’ informazzjoni xierqa għat-tagħlim reċiproku. Bl-istess mod, 
għandu jiġi iktar promoss il-ħolqien ta’ tip ta’ tikketta ta’ kwalità għall-Intraprenditorija 
Soċjali għal iktar żvilupp.

Żewġ aspetti huma ħafna drabi kkunsidrati kontra xulxin:

1. Għad-definizzjoni tal-Intraprenditorija Soċjali u l-identità tagħha, huma assoċjati 
kunċetti bħall-interess pubbliku komuni, l-użu soċjali, l-impatt soċjali u ambjentali, u 
fatturi bħar-ripatrijazzjoni tal-qligħ imsaħħa jew mudelli ta’ parteċipazzjoni tal-
ħaddiema, kif ukoll il-prinċipji tal-ftuħ u t-trasparenza.

2. Il-bażi tal-iżvilupp prospettiv immirat tal-Intraprenditorija Soċjali hija l-konvinzjoni 
ġeneralment aċċettata li n-negozji soċjali huma parti integrali tal-ekonomija tas-suq 
ekosoċjali fis-suq intern Ewropew; barra minn hekk, l-Intraprenditorija Soċjali teħtieġ 
kompetizzjoni rregolata, li twassal għal titjib konsistenti fil-kwalità u sforzi għall-
effiċjenza.

Dan ir-rapport madankollu, għandu l-għan oppost li dawn iż-żewġ aspetti jagħtu kontribut 
flimkien u lil xulxin fl-iżvilupp pożittiv tal-Intraprenditorija Soċjali.

Il-kwotazzjoni minn slowgan ta’ organizzazzjoni karitattiva fl-Awstrija (organizzazzjoni 
għall-għajnuna) tiġbor fil-qosor il-ftehim komuni:

‘Min jeħtieġ l-għajnuna, jistħoqqlu servizz ta’ kwalità.’

‘Kompetizzjoni rregolata’: Karatteristika speċifika tas-servizzi soċjali hija l-fatt li ħafna drabi 
dawn huma offruti bi prezzijiet iktar attraenti f’żoni urbani milli f’żoni rurali (fost ir-
raġunijiet: densità loġistika, distanzi tal-ivvjaġġar, eċċ.). Naturalment, hawn ma tista’ ssir 
ebda kompetizzjoni mingħajr regoli, sabiex wieħed orjentat lejn il-qligħ jiffoka fuq żoni 
individwali u jbiddel oħrajn fid-direzzjoni ta’ ‘servizzi fqar għall-persuni fqar’.

Għall-fażi li jmiss tal-iżvilupp japplika wkoll il-fatt, li għandha tingħata attenzjoni speċjali lis-
Settur Bankarju Soċjali, kif dan pereżempju b’mod mill-iktar effiċjenti fl-Awstrija 
(pereżempju l-banek ta’ tfaddil ‘Zweite Sparkasse’), diġà jgħin lil ħafna persuni li jinsabu fi 
stat soċjali batut.

Anke l-Mudelli Soċjali tal-Franchising, fil-futur jixirqilhom trattament fil-fond rigward l-
importanza possibbli tagħhom tal-imprenditur soċjali ta’ dan it-tip.

Mela ejjew naħdmu biex l-Intraprenditorija Soċjali tiżviluppa sew. B’hekk:
Il-futur jibda issa!


