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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 181(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A9-XXXX/2022

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-pjan ta' azzjoni tal-UE għall-ekonomija 
soċjali

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-ekonomija soċjali tinkludi ħafna atturi differenti bħal kooperattivi, soċjetajiet ta' 
benefiċċju reċiproku, assoċjazzjonijiet (inklużi organizzazzjonijiet tal-karità), 
fondazzjonijiet, intrapriżi soċjali bi skop ta' qligħ u mingħajr skop ta' qligħ u forom 
legali oħra, jiddependi mill-Istat Membru; billi xi entitajiet huma organizzazzjonijiet 
żgħar mingħajr skop ta' qligħ u oħrajn huma organizzazzjonijiet kbar b'influwenza 
internazzjonali; billi hemm differenzi fl-istatus legali u r-rwol li għandhom l-entitajiet 
tal-ekonomija soċjali f'kull Stat Membru;

B. billi jingħad li s-settur tal-ekonomija soċjali jirrappreżenta sa 2.8 miljun entità fl-Unjoni 
Ewropea u jimpjega madwar 13.6 miljun ħaddiem (bejn 0.6 u 9.9 % tal-forza tax-
xogħol, skont l-Istat Membru); billi l-ekonomija soċjali tiġġenera bejn 6 u 8 % tal-PDG 
tal-Unjoni Ewropea, bl-ogħla ishma fl-Iżvezja, fil-Belġju u fin-Netherlands, u bl-iktar 
ishma baxxi f'xi Stati Membri tan-Nofsinhar u tal-Lvant1;

C. billi l-organizzazzjonijiet u l-entitajiet tal-ekonomija soċjali attwalment joperaw 
f'diversi setturi tal-ekonomiji u s-soċjetajiet tal-Istati Membri, bħas-servizzi tas-saħħa u 
dawk soċjali, il-kura fit-tul, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, il-protezzjoni tal-
konsumatur, il-kultura, l-akkomodazzjoni, il-banek, l-assigurazzjoni, l-agrikoltura, l-
artiġjanat u diversi servizzi kummerċjali; billi l-entitajiet tal-ekonomija soċjali 
jissodisfaw il-ħtiġijiet kollettivi f'oqsma differenti fl-Istati Membri, li jvarjaw mill-
ambjent f'pajjiżi bħaċ-Ċekja, Malta u r-Rumanija, sal-akkomodazzjoni, it-trasport u l-

1 Milotay, Nora, Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, "What future for the social economy?" (X'futur 
għall-ekonomija soċjali?), Novembru 2020, p. 2.
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enerġija f'pajjiżi bħall-Ġermanja u n-Netherlands, u attivitajiet kulturali, sportivi u 
rikreattivi fil-Kroazja, fl-Estonja, fil-Finlandja, fil-Greċja, fl-Ungerija, f'Malta u fl-
Iżvezja2;

D. billi l-istat u l-awtoritajiet pubbliċi b'mod ġenerali għandhom ir-responsabbiltà unika li 
jiżguraw li ċ-ċittadini tagħhom ikollhom aċċess ugwali u affordabbli għal standard għoli 
ta' servizzi pubbliċi u assistenza soċjali u billi l-organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali 
għandu jkollhom rwol komplementari u mhux jieħdu post id-dispożizzjonijiet ta' servizz 
pubbliku bbażati fuq l-Istat/reġjun; billi l-awtoritajiet pubbliċi jridu jippermettu li l-
inizjattivi pubbliċi u privati jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-gruppi ta' persuni l-aktar 
vulnerabbli, bħall-anzjani, il-persuni b'diżabilità, il-morda jew persuni oħra li jeħtieġu 
appoġġ; billi f'dan ir-rigward, l-entitajiet tal-ekonomija soċjali jistgħu u għandu 
jkollhom rwol importanti, billi jipprovdu assistenza u servizzi (soċjali) lil persuni 
vulnerabbli;

E. billi l-kriżi tal-COVID-19 issottolinjat il-bżonn ta' sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali 
b'saħħithom fl-Istati Membri; billi s-settur tal-kura fl-Istati Membri, wieħed mill-aktar 
elementi importanti tal-ekonomija soċjali, huwa kkaratterizzat minn pagi baxxi u 
kundizzjonijiet tax-xogħol diffiċli u spiss illegali għal ħafna ħaddiema intra-UE;

F. billi l-entitajiet tal-ekonomija soċjali tradizzjonalment iffaċilitaw l-integrazzjoni ta' 
persuni b'diżabilità fis-suq tax-xogħol jew ipprovdewlhom servizzi oħra biex itejbu l-
benesseri tagħhom;

G. billi l-volontarjat għandu benefiċċji soċjali u ekonomiċi importanti, kemm għaż-
żgħażagħ kif ukoll għall-anzjani; billi aktar minn 82 miljun voluntier huma involuti fl-
oqsma differenti tal-ekonomija soċjali;

H. billi huwa stmat li issa hemm tliet miljun persuna mingħajr dar fl-UE3; billi l-
Federazzjoni Ewropea tal-Organizzazzjonijiet Nazzjonali li jaħdmu mal-Persuni 
Mingħajr Dar (FEANTSA) stmat fl-2019 li mill-inqas 700 000 persuna mingħajr dar 
qed jorqdu barra jew f'akkomodazzjoni ta' emerġenza jew temporanja kull lejl fl-UE u li 
dan ammonta għal żieda ta' 70 % f'għaxar snin4;

1. Jirrifjuta l-isforz tal-Kummissjoni taħt il-bandiera tal-pjan ta' azzjoni tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali biex jiġu standardizzati l-politiki soċjali u s-sistemi ta' 
protezzjoni soċjali tal-Istati Membri, li jimmina l-effettività tal-politiki nazzjonali 
tagħhom f'dawn l-oqsma; jenfasizza li l-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà 
esklussiva li jirregolaw u jorganizzaw l-ekonomiji soċjali tagħhom;

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw li s-sistemi tat-taxxa, l-oqfsa regolatorji u l-iskemi 
tas-sigurtà soċjali tagħhom ma joħolqu l-ebda ostaklu għat-tkabbir ekonomiku u għall-
ħolqien tal-impjiegi; ifakkar li sistemi ta' protezzjoni soċjali b'saħħithom u sostenibbli 

2 Il-Parlament Ewropew, id-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni, "Social Economy" (L-Ekonomija Soċjali), 
Mejju 2016, p. 30.
3 Jerome Hughes, "Homelessness in EU reaches record high of 3 million" (Rekord ta' 3 miljun persuna mingħajr 
dar fl-UE), Agence Europe, 16 ta' Jannar 2020.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, "The state of emergency shelters in Europe" (L-Istat tax-xelters ta' 
emerġenza fl-Ewropa), Homeless in Europe (il-Persuni mingħajr dar fl-Ewropa), Rebbiegħa 2019, p. 2.
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huma mibnija fuq ekonomiji tas-suq li jrendu u jaħdmu tajjeb;

3. Jinnota li l-ekonomija soċjali fl-Istati Membri hija appoġġata minn strumenti, 
programmi u fondi differenti tal-UE (il-Fondi ta' Intraprenditorija Soċjali Ewropej, il-
programm għall-impjiegi u l-innovazzjoni soċjali, il-Fond Ewropew tal-Investiment, l-
Aċċelleratur tal-Impatt Soċjali, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond 
Soċjali Ewropew)5; jinnota li huwa stmat li l-baġit tal-UE appoġġa l-ekonomija soċjali 
b'EUR 2.5 biljun fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014–20206;

4. Jieħu nota tal-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni għall-ekonomija soċjali, il-prinċipji 
gwida għall-ekonomija soċjali stabbiliti fih u l-objettivi relatati; jieħu nota tal-intenzjoni 
tal-Kummissjoni li żżid l-appoġġ finanzjarju għall-ekonomija soċjali u li tqis l-
ekonomija soċjali bħala strument għall-implimentazzjoni tat-tranżizzjoni ekoloġika u l-
objettivi tal-Patt Ekoloġiku; jieħu nota tal-proposta li jitnieda Gateway uniku ġdid tal-
UE tal-Ekonomija Soċjali fl-2023 biex jappoġġa lill-entitajiet tal-ekonomija soċjali biex 
isibu informazzjoni dwar il-finanzjament u l-programmi rilevanti tal-UE; jistenna li dan 
il-gateway se jissimplifika l-burokrazija eżistenti minflok iżid magħha;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà u tirrikonoxxi l-
kumplessità u d-diversità tar-realtà tal-ekonomija soċjali; jinsab imħasseb li huma biss l-
entitajiet tal-ekonomija soċjali li jirrispettaw il-linji gwida politiċi u ideoloġiċi tal-pjan 
ta' azzjoni li se jirċievu appoġġ taħtu;

6. Jemmen li l-investimenti soċjali mill-Istati Membri huma vitali sabiex jiġi żgurat li l-
Istati Membri jkollhom is-sistemi meħtieġa fis-seħħ biex jipprovdu servizzi soċjali ta' 
kwalità għolja liċ-ċittadini tagħhom;

7. Jirrikonoxxi li l-entitajiet tal-ekonomija soċjali kellhom rwol importanti fl-appoġġ 
għall-ħaddiema żvantaġġati u biex jippruvaw jintegrawhom fis-suq tax-xogħol; jemmen 
li l-impjiegi fis-settur tal-ekonomija soċjali flimkien ma' programmi pubbliċi jew privati 
ta' taħriġ jistgħu jintegraw lill-ħaddiema żvantaġġati fis-suq tax-xogħol; iħeġġeġ lill-
Istati Membri jappoġġaw inizjattivi f'dan ir-rigward; huwa tal-fehma li x-xogħol fl-
intrapriżi tal-ekonomija soċjali jista' jtejjeb ukoll il-benesseri u s-saħħa mentali tal-
persuni b'diżabilità serja, li huma esklużi b'mod permanenti mis-suq tax-xogħol;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw aktar akkwist pubbliku soċjalment responsabbli, 
li jorbot l-għoti ta' servizzi u prodotti ma' objettivi soċjali, filwaqt li jirrispettaw il-
prinċipju tal-kompetizzjoni ħielsa u l-kriterji ta' kwalità; jistieden lill-Istati Membri 
jitgħallmu mill-aħjar prattiki fi Stati Membri oħra;

9. Iqis li d-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija soċjali u l-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda 
jistgħu jsaħħu l-kompetittività, jipprovdu servizzi aħjar u joħolqu l-impjiegi; jemmen li 
huwa essenzjali li l-intraprendituri tal-ekonomija soċjali u l-impjegati jingħataw taħriġ 
xieraq;

5 CIRIEC International — Centre international de recherche et d'information sur l'économie publique, sociale et 
coopérative, Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union (Evoluzzjonijiet Riċenti fl-
Ekonomija Soċjali fl-Unjoni Ewropea), Studju għall-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, p. 43–44.
6 Il-Kummissjoni Ewropea, "Il-Kummissjoni tippreżenta Pjan ta' Azzjoni biex tagħti spinta lill-ekonomija soċjali 
u toħloq l-impjiegi", stqarrija għall-istampa, id-9 ta' Diċembru 2021.
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10. Jesprimi dispjaċir dwar il-fatt li l-livell tal-qgħad fost iż-żgħażagħ f'diversi Stati Membri 
għadu għoli ħafna; huwa tal-fehma li l-istrumenti finanzjarji tal-UE f'dan il-qasam 
mhumiex effiċjenti u pproduċew biss riżultati limitati; jistieden lill-Istati Membri 
jiżviluppaw u jimplimentaw il-qafas regolatorju neċessarju għas-swieq tax-xogħol 
tagħhom u jfasslu s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ tagħhom b'tali mod li ż-żgħażagħ 
ikunu jistgħu jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jsaħħu t-taħriġ vokazzjonali u jnaqqsu r-rata ta' tluq bikri mill-iskola; jemmen li l-
volontarjat u t-traineeships fl-ekonomija soċjali jippermettu liż-żgħażagħ iżidu l-ħiliet u 
l-kwalifiki tagħhom f'oqsma differenti u jħeġġeġ lill-Istati Membri jappoġġaw inizjattivi 
f'dan ir-rigward;

11. Jissottolinja li l-ħaddiema kollha fl-ekonomija soċjali għandu jkollhom kundizzjonijiet 
ta' xogħol u impjieg deċenti;

12. Jisħaq li t-tixjiħ demografiku jwassal għal żieda fid-domanda għas-servizzi tal-kura; 
jirrimarka li, skont ir-riċerka tal-Eurofound, fl-2018, il-pagi għall-ħaddiema tas-servizzi 
soċjali (li kważi 70 % minnhom ħadmu fil-kura fit-tul) kienu 21 % inqas mill-qligħ 
medju nazzjonali fis-siegħa fl-UE bħala medja7; jenfasizza r-rwol importanti u l-
kontribut tal-entitajiet tal-ekonomija soċjali u tal-ħaddiema fis-settur tal-kura; jistieden 
lill-Istati Membri jagħmlu x-xogħol fis-settur tal-kura aktar attraenti b'diversi politiki 
fil-qasam tal-pagi, it-taħriġ, is-saħħa u l-edukazzjoni, u jappoġġaw is-settur tal-
ekonomija soċjali f'dan ir-rigward;

13. Jirrifjuta l-possibbiltà ta' estensjoni tat-tassonomija għal finanzi sostenibbli għal 
kwistjonijiet soċjali; jemmen li l-ispeċifikazzjoni tal-kriterji bħala soċjalment 
sostenibbli tmur kontra l-approċċ standard minimu bbażat fuq it-trattat għall-politika 
soċjali, ma tirrispettax is-sistemi industrijali nazzjonali u l-awtonomija tas-sħab soċjali u 
toħloq piżijiet amministrattivi għall-kumpaniji;

14. Jenfasizza li s-settur tal-ekonomija soċjali jrid jirrispetta r-regoli tal-kompetizzjoni 
ħielsa; jemmen bis-sħiħ li s-sussidji allokati lill-intrapriżi soċjali jridu jkunu ġusti u ma 
jistgħux iwasslu għal distorsjonijiet fil-provvista tas-servizzi, pereżempju billi 
jippermettu lill-intrapriżi soċjali joffru prezzijiet baxxi ħafna jew saħansitra jiddampjaw 
il-prezzijiet; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw it-trasparenza fit-tfassil, l-użu u r-
rappurtar tas-sussidji; jenfasizza li s-sussidji li jappoġġaw is-servizzi ta' interess 
ekonomiku ġenerali ma jfixklux il-kompetizzjoni ġusta bejn l-entitajiet pubbliċi u 
privati għad-detriment tal-kumpaniji privati;

15. Jemmen li t-tikketti u ċ-ċertifikazzjonijiet eżistenti għall-entitajiet tal-ekonomija soċjali 
jistgħu jservu ta' ispirazzjoni għall-Istati Membri; jisħaq li t-tikketti nazzjonali eżistenti 
jaħdmu tajjeb iżda fuq livell nazzjonali biss; huwa tal-fehma li t-twaqqif ta' tikketta 
għall-UE kollha jkun kumpless ħafna, li l-benefiċċji ma jkunux proporzjonati mal-ispiża 
u li dan jista' jkun ta' piż żejjed fuq l-entitajiet tal-ekonomija soċjali;

16. Jinnota l-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet qafas tal-
ekonomija soċjali li għandha tiġi approvata fl-2023; jistenna li r-rakkomandazzjoni 

7 Dubois, Hans, Eurofound,: "Wages in long-term care and other social services 21% below average", Living 
conditions and quality of life, ("Pagi fil-kura fit-tul u servizzi soċjali oħra, 21 % taħt il-medja", Il-kundizzjonijiet 
tal-għajxien u l-kwalità tal-ħajja), 25 ta' Marzu 2021.
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tirrispetta l-oqfsa legali u ta' politika differenti għall-ekonomija soċjali fl-Istati Membri 
kollha; itenni li, minħabba d-diversità tat-tradizzjonijiet, l-oqfsa u r-regolamenti 
nazzjonali, m'hemmx bżonn ta' definizzjoni madwar l-UE kollha ta' "ekonomija 
soċjali";

17. Jinnota li f'xi Stati Membri, l-organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali huma 
ideoloġikament orjentati ħafna u kisbu pożizzjoni legali speċifika bi privileġġi 
sussegwenti; jinsab imħasseb dwar id-diversi irregolaritajiet li seħħew fis-settur tal-
ekonomija soċjali; jinnota li l-organizzazzjonijiet tal-benesseri kienu involuti fi skandli 
ta' korruzzjoni u li dan ġie ddokumentat f'bosta rapporti mill-qrati tal-awdituri u 
istituzzjonijiet uffiċjali oħra; jistieden lill-Istati Membri jsaħħu t-trasparenza u 
jintroduċu monitoraġġ, evalwazzjoni u superviżjoni addizzjonali li jiżguraw li l-
entitajiet tal-ekonomija soċjali ma jużawx il-finanzjament pubbliku b'mod ħażin;

18. Jilqa' l-fatt li waqt il-kriżi tal-COVID-19 ħafna Stati Membri ħadu miżuri straordinarji 
biex jipprevjenu u jindirizzaw il-problema tal-persuni mingħajr dar permezz ta' 
akkomodazzjoni ta' emerġenza; iħeġġeġ lill-Istati Membri jaqsmu l-aħjar prattiki biex 
tiġi indirizzata l-problema dejjem akbar ta' persuni mingħajr dar;

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

Or. en


