
Autoritatea Europeană pentru Copii
În 2019, Președinta Comisiei Europene, Ursula von 
der Leyen, a anunțat crearea unei Garanții 
Europene pentru Copii, care își propune să 
combată sărăcia și excluziunea socială prin 
garantarea accesului tuturor copiilor vulnerabili la 
servicii cheie precum educație și sănătate, acces la 
condiții de locuire decente și la măcar o masă 
sănătoasă pe zi de școală.
Garanția Europeană pentru Copii reprezintă un pas 
imens spre o Uniune care prioritizează incluziunea 
socială și bunăstarea copiilor.

Care este problema?
În toate regiunile din UE există copii vulnerabili, care 
trăiesc în sărăcie și au nevoie de condiții de locuire 
decente, îngrijire medicală, educație și nutriție 
adecvată. Unul din cinci copii din Uniunea 
Europeană trăiește în risc de excluziune socială.
În 2019, 22.2% din copii din UE - aproape 18 milioane 
de copii - erau în risc de sărăcie și excluziune socială. 
Acest procent varia de la 11.7% în Slovenia, la 33.9% 
în Bulgaria și 35.8% în România. În plus, există 
numeroase cazuri de copii care sunt îngrijiți de un 
singur membru al familiei sau trăiesc singuri în timp 
ce părinții lucrează în altă țară. Nevoile acestor copii 
trebuie luate în considerare de asemenea. Singuri 
sau alături de familiile lor, cei mai tineri europeni 
sunt printre cei care au fost afectați cel mai mult de 
sărăcie în timpul pandemiei și chiar și înainte.
Mai mult, statisticile legate de traiul copiilor 
europeni sunt incomplete. De exemplu, numărul de 
tineri cu dizabilități este necunoscut din cauza lipsei 

datelor, dar ar putea fi în jur de 15% din numărul 
total de copii ce trăiesc în Uniune.
Deși Garanția Europeană pentru Copii dorește să 
ofere sprijin concret și clar pentru îmbunătățirea 
traiului copiilor din UE, poate fi afectată de o 
implementare necoordonată și difuză.
Este nevoie de de un cadru care să se concentreze 
pe soluții coordonate și sustenabile la problemele 
ce țin de sărăcia în rândul copiilor.

Ce propunem noi?
Propunem o Autoritate Europeană pentru Copii 
care să asigure o abordare integrată și coordonată 
la nivel european și la nivelul statelor membre 
pentru a implementa eficient Garanția Europeană 
pentru Copii.
Autoritatea o să fie o structură flexibilă care va 
completa activitatea altor instituții existente și va 
asigura o coordonare adecvată cu nivelul național. 
O să fie o structură ce va conecta Comisia 
Europeană cu Statele Membre pentru a 
implementa în cele mai bune condiții Garanția 
Europeană pentru Copii.
Parlamentul European, prin rezoluția sa din Aprilie 
2021, a invitat Comisia Europeană să analizeze 
posibilitatea de a înființa o astfel de Autoritate 
Europeană pentru Copii. Noi credem că Garanția 
pentru Copii poate avea un impact pe termen lung 
dacă o astfel de Autoritate este înființată pentru a 
sprijini și monitoriza implementarea Garanției în 
Statele Membre.

Cum va funcționa?
Pentru că politicile sociale nu țin de competența 
directă a Uniunii Europene, Statele Membre ar 
trebui să păstreze responsabilitatea implementării 
propriilor lor politici în ceea ce privește protejarea 
și sprijinirea copiilor.
Înființarea unei Autorități Europene pentru Copii 
este soluția perfectă pentru a nu crea competențe 
suplimentare la nivel european. Autoritatea va 
coordona Statele Membre și vor direcționa 
recomandări și bune practici, în timp ce va 
respecte principiul subsidiarității.
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Autoritatea va seta ferm Europa pe o cale în care copii devin o prioritate în 
politicile publice, fiind responsabilă de următoarele:

monitorizarea implementării Garanției Europene pentru Copii în Statele 
Membre;
va coordona eforturile Statelor Membre de a implementa recomandările 
specifice de țară dedicate combaterii sărăciei și a excluziunii sociale în rândul 
copiilor;
va facilita schimbul de bune practici și transferul de know-how între Statele 
Membre;
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la nivel regional în ceea ce privește sărăcia în rândul copiilor;
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copiilor prin sprijin în crearea unor strategii naționale.
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