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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2020 m. vasario 12 d. 

ES auditoriai tikrins lyčių aspekto integravimą į ES biudžetą 

Lyčių aspekto integravimas – praktika sistemingai atsižvelgti į lyčių aspektą rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant politikas ir veiklas. Europos Audito Rūmai atlieka auditą, 
siekdami įvertinti, ar Komisija lyčių aspekto integravimą į ES biudžetą naudojo lygybei skatinti. 

Lyčių lygybė yra viena iš pagrindinių vertybių, įtvirtintų ES sutartyse. Europos lyčių lygybės 
instituto (EIGE) neseniai atlikto tyrimo duomenimis, neskatinant lygybės gali būti padarytas didelis 
neigiamas poveikis darbo vietoms, našumui ir BVP augimui. EIGE taip pat nustatė, kad nors nuo 
2013 m. ES padaryta pažanga lyčių lygybės srityje, ji įvairiose valstybėse narėse buvo nevienoda. 

Jau 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje (DFP) Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija susitarė, kai tai tikslinga, biudžeto procedūrose taikyti elementus, kuriais atsižvelgiama į 
lyčių aspektą. Tačiau neseniai atlikus dabartinių ES programų vidaus išlaidų peržiūrą nustatyta, 
kad lyčių lygybė nebuvo integruota į ES biudžetą taip pat, kaip klimato kaita ar biologinė įvairovė. 
Vietoj to diskriminacijos dėl lyties problemai spręsti buvo naudojamos konkrečios programos, 
daugiausia skirtos užimtumo ir socialiniams klausimams.  

„Atsižvelgimas į lyčių aspektą, priimant sprendimus dėl ES biudžeto ir jį vykdant, yra labai svarbus 
skatinant moterų ir vyrų lygybę – teigė už auditą atsakinga Europos Audito Rūmų narė Eva 
Lindström. – Norime sužinoti, ar Komisija šį principą taikė ES biudžete. Tai analizė, kurią svarbu 
atlikti šiuo metu vykstant deryboms dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos.“  

Audito ataskaitoje, kuri turi būti paskelbta pirmąjį 2021 m. ketvirtį, visų pirma bus įvertinta, ar: 

— yra tinkamas lyčių lygybės skatinimo pagrindas; 

— į DFP ir metinius ES biudžetus įtrauktas lyčių aspektas; 

— Komisija gali parodyti pagrindinių ES finansavimo programų lyčių lygybės rezultatus.  

Auditas apima bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI 
fondus) ir programą „Erasmus“. 

https://eca.europa.eu/
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Pastabos leidėjams  

Lyčių lygybė yra viena iš pagrindinių ES sutarčių vertybių. 1957 m. Romos sutartimi nustatytas 
vienodo darbo užmokesčio principas. Įsipareigojimas siekti lygybės išreikštas Europos Sąjungos 
sutartyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.  

Taryba ir Europos Parlamentas yra įsipareigoję siekti lyčių lygybės. Komisija atlieka svarbų 
vaidmenį įtraukdama lyčių klausimus į programų įgyvendinimą ir stebėdama bei vertindama 
rezultatus. 2019 m. naujoji Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen savo politinėje 
darbotvarkėje daug dėmesio skyrė lyčių lygybei. Sukurta už lygybę atsakingo Komisijos nario 
pareigybė ir šiuo metu rengiama nauja ES lyčių lygybės strategija vykstant deryboms dėl kitos 
2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP). 

Šiandien Europos Audito Rūmai paskelbė preliminarią apžvalgą dėl lyčių aspekto integravimo. 
Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie vykdomą audito užduotį. Jos 
parengtos remiantis prieš auditą atliktu parengiamuoju darbu ir neturėtų būti laikomos audito 
pastabomis, išvadomis ar rekomendacijomis. 

Kontaktai spaudai dėl šios preliminarios apžvalgos  

Claudia Spiti, e. paštas claudia.spiti@eca.europa.eu,  
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