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Luxemburg, 12 februarie 2020

Curtea de Conturi Europeană examinează integrarea perspectivei
de gen în bugetul UE
Integrarea perspectivei de gen (gender mainstreaming) presupune luarea în considerare în mod
sistematic a dimensiunii de gen la elaborarea, conceperea, punerea în aplicare, monitorizarea și
evaluarea politicilor și a activităților. Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu scopul
de a evalua dacă Comisia a integrat această abordare în bugetul UE cu scopul de a promova
egalitatea.
Egalitatea de gen este una dintre valorile fundamentale consacrate în tratatele UE. Conform unui
studiu recent al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE),
nepromovarea egalității poate avea efecte negative semnificative asupra ocupării forței de muncă,
a productivității și a creșterii PIB-ului. EIGE a mai constatat că, deși în ansamblul UE s-au înregistrat
progrese începând din 2013 în ceea ce privește egalitatea de gen, acestea erau inegale de la un
stat membru la altul.
Deja pentru cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020, Parlamentul European, Consiliul și
Comisia au căzut de acord să aplice, acolo unde era cazul, elemente care să reflecte dimensiunea
de gen în cadrul procedurilor bugetare. O analiză recentă a cheltuielilor interne ale programelor
actuale finanțate de UE a constatat însă că egalitatea de gen nu fusese integrată în bugetul UE în
același mod ca schimbările climatice sau biodiversitatea. În schimb, se recursese la programe
specifice, în special cele care se ocupă de ocuparea forței de muncă și de chestiuni sociale, pentru
a se aborda problema discriminării pe criterii de gen.
„Luarea în considerare a dimensiunii de gen atunci când se decide și se execută bugetul UE este
esențială pentru promovarea egalității între femei și bărbați”, a declarat doamna Eva Lindström,
membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest audit. „Curtea intenționează să vadă
dacă Comisia a aplicat acest principiu în bugetul UE. Această analiză prezintă importanță în
contextul negocierilor care au loc în prezent pentru cadrul financiar multianual 2021-2027”.
Raportul de audit, care urmează să fie publicat în primul trimestru al anului 2021, va evalua în
special dacă:
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—

există un cadru adecvat pentru promovarea egalității de gen;

—

cadrul financiar multianual și bugetele anuale ale UE integrează o perspectivă de gen;

—

Comisia este în măsură să demonstreze rezultatele obținute în materie de egalitate de gen
de către principalele programe de finanțare ale UE.

Sfera auditului cuprinde politica agricolă comună (PAC), fondurile structurale și de investiții
europene (fondurile ESI) și programul Erasmus.
Note către editori
Egalitatea de gen este una dintre valorile fundamentale consacrate în tratatele UE. Tratatul de la
Roma din 1957 a introdus principiul remunerației egale. Angajamentul față de respectarea
principiului egalității este exprimat atât în Tratatul privind Uniunea Europeană, cât și în Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Atât Consiliul, cât și Parlamentul European și-au asumat angajamentul de a respecta egalitatea de
gen. Comisia joacă un rol major în integrarea preocupărilor legate de gen în implementarea
programelor și în monitorizarea și evaluarea rezultatelor. În 2019, noua președintă a Comisiei,
doamna Ursula von der Leyen, a plasat egalitatea de gen printre prioritățile agendei sale politice.
În paralel cu negocierile privind următorul cadru financiar multianual (CFM) pentru
perioada 2021-2027, a fost creat postul de comisar pentru egalitate și este în curs de elaborare
o nouă strategie a UE privind egalitatea de gen.
Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi o analiză preliminară de audit privind integrarea
perspectivei de gen. Analizele preliminare de audit furnizează informații cu privire la o activitate
de audit în curs. Ele se bazează pe activități pregătitoare întreprinse înainte de începerea unui audit
și nu trebuie considerate a fi observații, concluzii sau recomandări de audit.
Persoana de contact pentru presă pentru această analiză preliminară de audit:
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