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Comunicat de presă 
Luxemburg, 18 iunie 2019 

Curtea de Conturi Europeană evaluează 
eforturile UE de combatere a sărăciei în 
rândul copiilor 
Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu scopul de a evalua dacă acțiunile UE 
contribuie la reducerea sărăciei în rândul copiilor în statele membre. Curtea se va axa pe 
eficacitatea politicii UE și a finanțării acordate de Uniune în sprijinul eforturilor statelor 
membre de a atenua acest fenomen. 

Potrivit celor mai recente date ale Eurostat, aproape 24 de milioane de copii cu vârsta sub 18 ani 
din UE sunt expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Altfel spus, aceștia locuiesc în 
gospodării în care se observă cel puțin una dintre următoarele trei condiții: risc de sărăcie 
a veniturilor, deprivare materială severă sau intensitate foarte scăzută a muncii. Combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale se află în centrul Strategiei Europa 2020. Pe lângă aceasta, 
chestiunea specifică a sărăciei în rândul copiilor ocupă un loc de prim-plan pe agenda politică a 
UE, în urma propunerii prezentate de Parlamentul European cu privire la o „garanție pentru 
copii” în perioada 2021-2027. 

Curtea a publicat astăzi o analiză preliminară de audit privind răspunsul UE la problema sărăciei 
în rândul copiilor. Analizele preliminare de audit furnizează informații cu privire la o activitate de 
audit în curs și sunt concepute pentru a servi drept sursă de informații pentru cei interesați de 
politica sau de programele auditate. 

„În UE, sărăcia este o realitate pentru aproape unul din patru copii. Investiții realizate la un cost 
relativ scăzut în cursul copilăriei pot aduce beneficii care vor dura o viață întreagă, nu numai 
pentru persoanele respective, ci și pentru societate și economie în ansamblu”, a afirmat domnul 
Tony Murphy, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de audit. „Concluziile și 
recomandările rezultate în urma auditului vor evalua cât este de adecvat modul în care inițiativele 
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UE și finanțarea din partea acesteia sprijină eforturile statelor membre de a combate sărăcia în 
rândul copiilor.” 

Combaterea sărăciei în rândul copiilor ține de responsabilitatea statelor membre, dar Comisia 
Europeană are un rol de jucat prin completarea și sprijinirea acțiunilor naționale în acest sens. 
Inițiativele și instrumentele de politică ale UE includ Pilonul european al drepturilor sociale și 
semestrul european, precum și recomandarea intitulată „Investiția în copii”. Pe lângă aceasta, UE 
pune la dispoziție finanțare, în special din Fondul social european, pentru combaterea sărăciei 
copiilor. 

Auditul va evalua modul în care acest fenomen a fost abordat de Comisie în perioada 2014-2020. 
În acest sens, Curtea va examina relevanța și eficacitatea:  

o sprijinului acordat de Comisie pentru reducerea sărăciei în rândul copiilor în UE prin 
mecanismele disponibile;  

o contribuțiilor aduse de Comisie la eforturile statelor membre de a combate sărăcia în rândul 
copiilor cu ajutorul finanțării din partea UE.  

 

 

Notă către editori 

Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat în 2020. 
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