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EU:n
tarkastajat
tutkivat
sukupuolten
valtavirtaistamista EU:n talousarviossa

tasa-arvon

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisella tarkoitetaan sitä, että toimintapolitiikkojen ja
toimintojen valmistelussa, suunnittelussa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa
otetaan systemaattisesti huomioon sukupuolten tasa-arvoon liittyvät näkökohdat. Euroopan
tilintarkastustuomioistuin tekee parhaillaan tarkastusta, jossa arvioidaan, onko komissio
valtavirtaistanut sukupuolinäkökulman EU:n talousarviossa ja näin pyrkinyt edistämään tasaarvoa.
Sukupuolten välinen tasa-arvo on EU:n perussopimuksissa vahvistettu perusarvo. Euroopan tasaarvoinstituutin (EIGE) hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan seuraukset työpaikkojen,
tuottavuuden ja BKT:n kasvun kannalta saattavat olla kielteiset, jos tasa-arvoa ei edistetä. EIGE
totesi lisäksi, että vaikka sukupuolten välinen tasa-arvo on EU:ssa lisääntynyt vuoden 2013 jälkeen,
edistymisessä on eroja jäsenvaltioiden välillä.
Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat jo vuosien 2014–2020 monivuotista
rahoituskehystä
ajatellen,
että
budjettimenettelyissä
sovelletaan
tarvittaessa
”sukupuolinäkökulmaan perustuvia tekijöitä”. Nykyisiä EU:n ohjelmia koskevassa tuoreessa
sisäisessä menokatsauksessa kuitenkin todettiin, että sukupuolten välistä tasa-arvoa ei ole
valtavirtaistettu EU:n koko talousarvioon samalla tavoin kuin ilmastonmuutosta tai
biodiversiteettiä. Sen sijaan tietyillä yksittäisillä – lähinnä työllisyyttä ja sosiaalisia kysymyksiä
käsittelevillä – ohjelmilla on torjuttu sukupuoleen perustuvaa syrjintää.
“Naisten ja miesten tasa-arvon edistämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että
sukupuolinäkökulma otetaan huomioon EU:n talousarviosta päätettäessä ja sitä toteutettaessa”,
toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Eva Lindström.
“Haluamme nähdä, onko komissio noudattanut tätä periaatetta EU:n talousarviossa. On tärkeää
suorittaa tällainen analyysi, kun parhaillaan neuvotellaan vuosien 2021–2027 monivuotisesta
rahoituskehyksestä”.
Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, ja siinä
arvioidaan erityisesti
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—

onko sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen olemassa asianmukainen kehys

—

onko monivuotisessa rahoituskehyksessä ja EU:n vuotuisissa talousarvioissa otettu huomioon
sukupuolinäkökulma

—

pystyykö komissio osoittamaan, että EU:n tärkeimmissä meno-ohjelmissa on saatu aikaan
tuloksia sukupuolten tasa-arvon alalla.

Tarkastus kattaa yhteisen maatalouspolitiikan (YMP), Euroopan rakenne- ja investointirahastot
(ERI-rahastot) sekä Erasmus-ohjelman.
Toimittajille tiedoksi
Sukupuolten välinen tasa-arvo on EU:n perussopimuksissa vahvistettu perusarvo. Vuonna 1957
tehty Rooman sopimus sisälsi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen. Sekä Euroopan
unionista tehdyssä sopimuksessa että Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sitoudutaan tasaarvon edistämiseen.
Myös neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat sitoutuneet noudattamaan sukupuolten tasa-arvon
periaatetta. Komissiolla on keskeinen rooli sukupuolinäkökohtien sisällyttämisessä ohjelmien
täytäntöönpanoon sekä tulosten seurannassa ja arvioinnissa. Vuonna 2019 uuden komission
puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti sukupuolten välisen tasa-arvon tärkeäksi aiheeksi
poliittiselle asialistalleen. Lisäksi on luotu tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin virka ja
parhaillaan laaditaan uutta sukupuolten tasa-arvoa koskevaa EU-strategiaa, samanaikaisesti
seuraavaa monivuotista (2021–2027) rahoituskehystä koskevien neuvottelujen kanssa.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi tänään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista
koskevan tarkastuksensa ennakkoesittelyn. Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan tietoa
meneillään olevasta tarkastustehtävästä. Ennakkoesittelyt perustuvat ennen tarkastuksen
käynnistämistä suoritettuun valmistelutyöhön. Niissä ei esitetä tarkastushavaintoja,
johtopäätöksiä tai suosituksia.
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