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G. billi fl-2019, 22.2 % tat-tfal fl-UE – 
kważi 18-il miljun tifel u tifla – kienu 
f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali; billi 
t-tfal li ġejjin minn familji b'introjtu baxx, 
it-tfal mingħajr dar, it-tfal b'diżabilità, it-
tfal bi sfond ta' migrazzjoni, it-tfal bi 
sfond etniku minoritarju, b'mod 
partikolari t-tfal Rom, it-tfal li jinsabu 
f'kura istituzzjonali, it-tfal f'sitwazzjonijiet 
prekarji ta' familja, il-familji b'ġenitur 
wieħed, il-familji LGBTIQ+, u l-familji 
fejn il-ġenituri jgħixu 'l bogħod għax 
jaħdmu barra minn pajjiżhom iħabbtu 
wiċċhom ma' diffikultajiet serji, bħall-
privazzjoni severa ta' akkomodazzjoni jew 
iffullar eċċessiv, ostakli fl-aċċess għal 
servizzi fundamentali u bażiċi, bħal 
nutrizzjoni adegwata u akkomodazzjoni 
deċenti, li huma kruċjali għall-benesseri 
tagħhom u għall-iżvilupp ta' ħiliet soċjali, 
konjittivi u emozzjonali; billi 
akkomodazzjoni msaħħna kif xieraq b'ilma 
sikur u sanità, u l-akkomodazzjoni 
inġenerali, huma kruċjali għas-saħħa, il-
benessri, it-tkabbir u l-iżvilupp tat-tfal; 
billi akkomodazzjoni adegwata tiffavorixxi 
wkoll li t-tfal jitgħallmu u jistudjaw;

G. billi fl-2019, 22.2 % tat-tfal fl-UE – 
kważi 18-il miljun tifel u tifla – kienu 
f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali; billi 
ħafna tfal li ġejjin minn familji b'introjtu 
baxx, it-tfal mingħajr dar, it-tfal li jinsabu 
f'sitwazzjonijiet diffiċli ta' familja, u t-tfal 
li jgħixu f'istituzzjonijiet jew li għandhom 
bżonnijiet speċjali, bħal dawk b'diżabilità, 
iħabbtu wiċċhom ma' ostakli fl-aċċess għal 
servizzi fundamentali u bażiċi, bħal 
nutrizzjoni adegwata u akkomodazzjoni 
deċenti, li huma kruċjali għall-benesseri 
tagħhom u għall-iżvilupp ta' ħiliet soċjali, 
konjittivi u emozzjonali; billi 
akkomodazzjoni msaħħna kif xieraq b'ilma 
sikur u sanità, u l-akkomodazzjoni 
inġenerali, huma kruċjali għas-saħħa, il-
benesseri, it-tkabbir u l-iżvilupp tat-tfal; 
billi akkomodazzjoni adegwata tiffavorixxi 
wkoll li t-tfal jitgħallmu u jistudjaw;
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2. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar l-istrateġija tal-UE 
dwar id-drittijiet tat-tfal u japprova l-
objettivi tagħha li tissodisfa r-
responsabbiltà kondiviża tar-rispett u l-
protezzjoni tad-drittijiet ta' kull tifel u 
tifla, flimkien ma' proġett komuni għal 
soċjetajiet aktar b'saħħithom, reżiljenti u 
aktar ġusti għal kulħadd; jirrikonoxxi li l-
proposta tal-Kummissjoni għal 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill li 
tistabbilixxi Garanzija Ewropea għat-Tfal 
tikkomplementa l-istrateġija u tiffoka fuq 
it-tfal fil-bżonn fl-istabbiliment ta' qafas 
ta' abilitazzjoni Ewropew li jiddefendi d-
drittijiet tat-tfal u jpoġġihom fuq quddiem 
nett tal-aġenda tal-UE; japprova l-għan 
ewlieni tagħha li tiġġieled il-faqar u l-
esklużjoni soċjali fost it-tfal u tippromwovi 
opportunitajiet indaqs u s-saħħa; jappoġġja 
bil-qawwa l-gwida konkreta mogħtija lill-
awtoritajiet nazzjonali u lokali kompetenti 
dwar l-għoti ta' aċċess effettiv u mingħajr 
ħlas għal sett ta' servizzi ewlenin lit-tfal li 
jinsabu fil-bżonn, bħall-edukazzjoni u l-
kura bikrija tat-tfal ta' kwalità u mingħajr 
ħlas, l-attivitajiet edukattivi u bbażati fl-
iskola, u l-kura tas-saħħa, u l-aċċess 
effettiv għal akkomodazzjoni adegwata u 
nutrizzjoni tajba għas-saħħa, fuq l-istess 
livell bħall-pari tagħhom;

2. Huwa tal-fehma li l-għodod 
rilevanti biex il-faqar fost it-tfal jiġi 
indirizzat b'mod determinat, bħall-kura 
tas-saħħa, l-edukazzjoni, in-nutrizzjoni u 
l-akkomodazzjoni, jaqgħu fil-kompetenza 
u r-responsabbiltà tal-Istati Membri; 
jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jiġġieldu 
lill-faqar u l-esklużjoni soċjali fost it-tfal u 
jippromwovu opportunitajiet inklużivi 
ndaqs u s-saħħa; jinkoraġġixxi lill-
awtoritajiet nazzjonali u lokali jagħtu 
aċċess effettiv u mingħajr ħlas għal sett ta' 
servizzi ewlenin lit-tfal li jinsabu fil-bżonn, 
bħall-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal ta' 
kwalità u mingħajr ħlas, l-attivitajiet 
edukattivi u bbażati fl-iskola, u l-kura tas-
saħħa, u l-aċċess effettiv għal 
akkomodazzjoni adegwata u nutrizzjoni 
tajba għas-saħħa, fuq l-istess livell bħall-
pari tagħhom;
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3. Jistieden lill-UE u lill-Istati 
Membri jindirizzaw il-problemi strutturali 
li jikkawżaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali 
fost it-tfal billi jippromwovu livell għoli ta' 
impjieg u ta' inklużjoni soċjali, b'mod 
partikolari fost il-gruppi żvantaġġati; 
jistieden lill-Istati Membri jiżguraw l-
istabbiliment effettiv tal-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal madwar l-Unjoni 
kollha billi jintegraw il-garanzija fis-
setturi kollha tal-politika, u jħeġġiġhom 
jagħmlu użu mill-politiki u l-fondi eżistenti 
tal-UE għal miżuri konkreti li 
jikkontribwixxu għall-qerda tal-faqar u l-
esklużjoni soċjali fost it-tfal; jisħaq fuq l-
importanza tal-awtoritajiet kompetenti fil-
livell nazzjonali, reġjonali u lokali biex jiġi 
ggarantit aċċess effettiv u ugwali għal 
edukazzjoni u kura bikrija mingħajr ħlas u 
ta' kwalità, b'enfasi speċjali fuq il-familji bi 
tfal b'diżabilità, l-attivitajiet edukattivi, 
ibbażati fl-iskejjel u fil-komunità, flimkien 
ma' attivitajiet sportivi, ta' divertiment u 
kulturali, kura tas-saħħa, kif ukoll aċċess 
effettiv għal nutrizzjoni tajba għas-saħħa, u 
akkomodazzjoni adegwata għat-tfal kollha 
fil-bżonn; jisħaq wkoll li l-awtoritajiet 
kompetenti fil-livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali għandhom jiġu infurmati, imħarrġa u 
appoġġjati biex jiżguraw il-finanzjament 
mill-UE; jistieden lill-Istati Membri 
jissalvagwardjaw id-dritt tat-tfal għal 
akkomodazzjoni adegwata, billi jipprovdu 

3. Jenfasizza li l-faqar fost it-tfal 
għandu kawżi strutturali differenti bħall-
immigrazzjoni, il-kundizzjonijiet ħżiena 
tas-suq tax-xogħol, il-prezzijiet għolja tal-
enerġija, l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni li 
qed jogħlew u n-nuqqas ta' servizzi ta' 
kura; jistieden lill-Istati Membri 
jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet u jagħmlu 
użu mill-fondi eżistenti tal-UE għal miżuri 
konkreti biex jinqerdu l-faqar u l-
esklużjoni soċjali fost it-tfal; jisħaq fuq l-
importanza tal-awtoritajiet kompetenti fil-
livell nazzjonali, reġjonali u lokali biex jiġi 
ggarantit aċċess effettiv u ugwali għal 
edukazzjoni u kura bikrija mingħajr ħlas u 
ta' kwalità, b'enfasi speċjali fuq il-familji bi 
tfal b'diżabilità, l-attivitajiet edukattivi, 
ibbażati fl-iskejjel u fil-komunità, flimkien 
ma' attivitajiet sportivi, ta' divertiment u 
kulturali, kura tas-saħħa, kif ukoll aċċess 
effettiv għal nutrizzjoni tajba għas-saħħa, u 
akkomodazzjoni adegwata għat-tfal kollha 
fil-bżonn; jisħaq wkoll li l-awtoritajiet 
kompetenti fil-livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali għandhom jiġu infurmati, imħarrġa u 
appoġġjati biex jiżguraw il-finanzjament 
mill-UE; jistieden lill-Istati Membri 
jissalvagwardjaw id-dritt tat-tfal għal 
akkomodazzjoni adegwata, billi jipprovdu 
appoġġ relatat għal ġenituri b'diffikultà 
biex iżommu jew ikollhom aċċess għal 
akkomodazzjoni sabiex jibqgħu mat-tfal 
tagħhom, b'enfasi partikolari fuq iż-
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appoġġ relatat għal ġenituri b'diffikultà 
biex iżommu jew ikollhom aċċess għal 
akkomodazzjoni sabiex jibqgħu mat-tfal 
tagħhom, b'enfasi partikolari fuq iż-
żgħażagħ li joħorġu minn istituzzjonijiet ta' 
assistenza tat-tfal;

żgħażagħ adulti li joħorġu minn 
istituzzjonijiet ta' assistenza tat-tfal;
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