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Интегриране на принципа на равенство
между половете в бюджета на ЕС — време е
да превърнем думите в дела
Ангажиментът на ЕС по отношение на равенството между половете датира от дълго време.
Но твърде малко е направено за интегрирането на принципа на равенство между половете
— с други думи равенството между половете да се насърчава систематично и активно при
разработването на политики и изразходването на бюджета на ЕС. Според доклад,
публикуван днес от Европейската сметна палата, все още липсват необходимите
предпоставки.
Идеята за интегриране на принципа на равенство между половете е проста — този принцип
трябва да се взема предвид на всички етапи и във всички области на изготвяне и изпълнение
на политики. Бюджетиране, което е съобразено с равенството на половете, не означава само
финансиране на изрични инициативи в тази област. То предполага да се осъзнава
въздействието на бюджетните и политическите решения върху целите за равенство между
половете и да се използва тази информация, за да се коригира неравенството чрез въвеждане
на промени в публичните разходи и приходи.
„Равенството между половете е основна ценност на ЕС“, заяви Ева Линдстрьом, член на
Европейската сметна палата, отговарящ за доклада. „Поети са ангажименти, но напредъкът
към постигане на равенство е твърде бавен. Равенството между половете е изложено на
риск в Европа и знаем, че последиците от пандемията от Covid-19 не са неутрални по
отношение на половете. Крайно време е Комисията да предприеме действия и да започне
да използва бюджетиране, съобразено с равенството между половете, в новия бюджетен
цикъл за периода 2021—2027 г. и в инструмента Next Generation EU.”
Одиторите разгледаха въпроса дали принципът на равенство между половете е бил интегриран
в бюджета на ЕС от февруари 2014 г. нататък. Те заключават, че все още няма ефективна рамка
за подкрепа на неговото интегриране и че бюджетният цикъл на ЕС не е отчел в достатъчна
степен този въпрос. Европейската комисия не е обърнала необходимото внимание на
съществуващите анализи на политиките и програмите на ЕС от гледна точка на равенството
между половете и не е използвала в достатъчна степен данни и показатели с разбивка по
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
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полов признак. Например одиторите установиха, че само 4 от 58-те разходни програми за
периода 2014—2020 г. са имали изрични цели, свързани с равенството между половете, и само
5 разходни програми са имали показатели, свързани с равенството между половете. Все пак
в областите, в които правните изисквания са определени подробно, това е улеснило
включването на принципа на равенство между половете в програмите.
Значителна част от финансирането от ЕС ще бъде изразходвано в рамките на инструмента Next
Generation EU (NGEU) и новата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021—
2027 г. и одиторите отправят редица конкретни препоръки с цел да подпомогнат ЕС да изпълни
ангажимента си за интегриране на принципа на равенство между половете.
Те отбелязват също така, че въпреки че новата стратегия за равенство между половете (2020—
2025 г.) засилва ангажимента на Комисията за прилагането на този принцип, все още липсват
основни предпоставки и конкретни действия. В инструмента Next Generation EU е поет
ангажимент равенството между половете да бъде взето предвид в рамките на Механизма за
възстановяване и устойчивост — най-голямата част от инструмента. В националните планове за
възстановяване и устойчивост следва да се обясни как предложените мерки биха могли да
допринесат за равенството между половете. Одиторите посочват обаче, че без общи
показатели ще бъде трудно да се наблюдават и проследяват резултатите, включително по
отношение на този принцип.
Обща информация
Равенството между половете е една от основните ценности, залегнали в договорите на ЕС.
Държавите членки са получили среден рейтинг 67,9 от 100 в Индекса на равенството между
половете на ЕС за 2000 г., изготвен от Европейския институт за равенство между половете
(EIGE). Все пак ситуацията се различава значително в отделните държави членки.
Специален доклад № 10/2021 „Интегриране на принципа на равенство между половете
в бюджета на ЕС — време е да превърнем думите в дела“ е публикуван на английски език
на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu). Скоро ще бъдат добавени други версии на езиците на ЕС.
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