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Sporočilo za javnost

Luxembourg, 12. februarja 2020

Revizorji EU bodo preučili upoštevanje vidika spola pri pripravi
proračuna EU
Upoštevanje vidika spola je praksa, pri kateri se spol sistematično upošteva pri pripravi, zasnovi,
izvajanju, spremljanju in ocenjevanju politik in dejavnosti. Evropsko računsko sodišče (Sodišče)
izvaja revizijo, s katero želi oceniti, ali je Evropska komisija upoštevala vidik spola pri pripravi
proračuna EU, da bi spodbujala enakost.
Enakost spolov je ena od temeljnih vrednot iz Pogodb EU. Glede na ugotovitve nedavne študije
Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) ima lahko nespodbujanje enakosti pomembne
negativne posledice na delovna mesta, produktivnost in rast BDP. EIGE je ugotovil tudi, da je bil v
EU od leta 2013 dosežen napredek v zvezi z enakostjo spolov, vendar ta ni bil enakomeren po vseh
državah članicah.
Že za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 so se Evropski parlament, Svet in Komisija
dogovorili, da bodo v proračunskih postopkih, kadar bo to ustrezno, uporabljali elemente za
upoštevanje vidika spola. Toda pri nedavnem internem pregledu porabe sedanjih programov EU
se je pokazalo, da vidik enakosti spolov v proračun EU ni bil vključen enako kot podnebne
spremembe ali biotska raznovrstnost. Namesto tega so se za obravnavo diskriminacije na podlagi
spola uporabljali specifični programi, večinoma tisti za obravnavo zaposlovanja in socialnih zadev.
„Upoštevanje spola pri odločanju o proračunu EU in njegovem izvrševanju je bistveno za
spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi,“ je povedala Eva Lindström, članica Evropskega
računskega sodišča, pristojna za poročilo. „Sodišče bo preverilo, ali je Komisija to načelo
upoštevala pri proračunu EU. To je pomembna analiza, saj zdaj potekajo pogajanja o novem
večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027.“
V revizijskem poročilu, ki naj bi bilo objavljeno v prvem četrtletju leta 2021, bo ocenjeno predvsem:
—

ali obstaja ustrezen okvir za spodbujanje enakosti spolov,

—

ali je v večletni finančni okvir in letne proračune EU vključen vidik spola ter
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—

ali Komisija lahko dokaže rezultate glavnih programov financiranja EU na področju enakosti
spolov.

V obseg revizije so vključeni skupna kmetijska politika (SKP), evropski strukturni in investicijski
skladi (skladi ESI) ter program Erasmus.
Pojasnila za urednike
Enakost spolov je ena od temeljnih vrednot iz Pogodb EU. Z Rimsko pogodbo iz leta 1957 je bilo
uvedeno načelo enakega plačila. Zavzemanje za enakost je izraženo tako v Pogodbi o Evropski uniji
kot tudi v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.
Tako Svet kot tudi Evropski parlament se zavzemata za enakost spolov. Komisija ima veliko vlogo
pri vključevanju vidika spola v izvajanje in spremljanje programov ter ocenjevanje rezultatov. Nova
predsednica Komisije Ursula von der Leyen je leta 2019 enakost spolov uvrstila visoko na svojo
politično agendo. Uveden je bil resor komisarja za enakost, vzporedno s pogajanji o naslednjem
večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 pa se razvija tudi nova evropska strategija za
enakost spolov.
Sodišče je danes objavilo napovednik revizije o upoštevanju vidika spola. Napovedniki revizij
vsebujejo informacije o potekajoči revizijski nalogi. Temeljijo na pripravljalnem delu, ki se opravi
pred začetkom revizije, zato se ne smejo razumeti kot revizijska opažanja, zaključki ali priporočila.
Kontaktna oseba za medije za ta napovednik
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