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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-18 ta’ Ġunju 2019 

L-Awdituri jivvalutaw l-isforzi tal-UE fil-
ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu biex tivvaluta jekk l-azzjonijiet tal-UE humiex 
qed jgħinu biex jitnaqqas il-faqar fost it-tfal fl-Istati Membri. B’mod partikolari, l-awdituri se 
janalizzaw l-effettività tal-politika u l-finanzjament mogħti mill-UE bħala appoġġ għall-isforzi 
tal-Istati Membri biex itaffu l-faqar fost it-tfal. 

Skont id-data l-aktar reċenti tal-Eurostat, kważi 24 miljun tifel u tifla ta’ taħt it-18-il sena fl-UE 
jinsabu f’riskju ta’ faqar jew ta’ esklużjoni soċjali. Dan ifisser li dawn it-tfal qed jgħixu f’unitajiet 
domestiċi suġġetti għal mill-inqas waħda minn dawn it-tliet kundizzjonijiet li ġejjin: riskju ta’ faqar 
ta’ introjtu, privazzjoni materjali estrema jew intensità baxxa ħafna ta’ xogħol. Il-ġlieda kontra l-
faqar u l-esklużjoni soċjali ilha fil-qalba tal-istrateġija Ewropa 2020. Barra minn hekk, il-problema 
speċifika tal-faqar fost it-tfal għandha importanza kbira fuq l-aġenda politika tal-EU b’segwitu 
għall-proposta tal-Parlament Ewropew għal Garanzija għat-Tfal fl-2021-2027. 

Illum, l-awdituri ppubblikaw Previżjoni ta’ Awditu dwar ir-rispons tal-UE għall-faqar fost it-tfal. Il-
Previżjonijiet ta’ Awditi jipprovdu informazzjoni dwar kompitu tal-awditjar li jkun għaddej. Huma 
intenzjonati li jkunu sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika jew fil-programmi li 
jkunu qed jiġu awditjati. 

“Il-faqar huwa realtà għal kważi wieħed minn kull erba’ tifel u tifla fl-UE. Investiment bi spiża 
relattivament baxxa matul it-tfulija jista’ jwassal għal kisbiet tul il-ħajja, mhux biss għal dawk l-
individwi, iżda wkoll għas-soċjetà kollha u għall-ekonomija fl-intier tagħha”, qal Tony Murphy, il-
Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu. “Il-konklużjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-awditjar tagħna se jivvalutaw kemm l-inizjattivi tal-UE u l-finanzjament 
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li tipprovdi qed jappoġġaw lill-Istati Membri b’mod adegwat fil-ġlieda tagħhom kontra l-faqar 
fost it-tfal.” 

L-indirizzar tal-faqar fost it-tfal jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri, iżda l-Kummissjoni 
Ewropea għandha rwol ukoll billi tikkomplementa u tappoġġa l-azzjonijiet nazzjonali f’dan il-
qasam. L-inizjattivi u l-istrumenti ta’ politika tal-UE jinkludu l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali u s-Semestru Ewropew, kif ukoll ir-rakkomandazzjoni dwar l-“Investiment fit-Tfal”. Barra 
minn hekk, l-UE tipprovdi finanzjament għall-ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal, prinċipalment 
permezz tal-Fond Soċjali Ewropew. 

Dan l-awditu se jivvaluta kif din il-problema ġiet indirizzata mill-Kummissjoni matul il-perjodu 
2014-2020. Għal dan l-għan, l-awdituri se jeżaminaw ir-relevanza u l-effettività ta’ dawn l-aspetti 
li ġejjin:  

o l-appoġġ mogħti mill-Kummissjoni għat-tnaqqis tal-faqar fost it-tfal fl-UE permezz tal-
mekkaniżmi disponibbli;  

o il-kontribut mogħti mill-Kummissjoni għall-isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-faqar 
fost it-tfal bl-użu tal-finanzjament mill-UE.  

 

 

Nota lill-Edituri 

Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat fl-2020. 
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