HR
Priopćenje za medije
Luxembourg, 26. svibnja 2021.

Uključivanje rodno osviještene politike u
proračun EU-a: vrijeme je da se riječi pretoče u
djela
Europska unija već je dugi niz godina predana promicanju rodne ravnopravnosti. Međutim, nije
učinjeno dovoljno kako bi se rodno osviještena politika primijenila u praksi, odnosno, kako bi se
rodna ravnopravnost sustavno i aktivno promicala pri oblikovanju politika i potrošnji proračunskih
sredstava EU-a. Još uvijek nisu zadovoljeni temeljni preduvjeti kako bi se to postiglo, stoji u novom
tematskom izvješću koje je danas objavio Europski revizorski sud (Sud).
Rodno osviještena politika počiva na jednostavnom načelu: pitanje roda mora se uzeti u obzir u svim
fazama i svim područjima oblikovanja i provedbe politika. Rodno osviještena izrada proračuna ne svodi
se samo na financiranje inicijativa koje se izravno bave pitanjem rodne ravnopravnosti. Svrha je takve
izrade proračuna razumjeti učinak proračunskih i političkih odluka na ciljeve u pogledu rodne
ravnopravnosti te iskoristiti te informacije za smanjenje nejednakosti unošenjem promjena u javne
prihode i rashode.
„Rodna ravnopravnost jedna je od temeljnih vrijednosti EU-a”, izjavila je Eva Lindström, članica
Europskog revizorskog suda zadužena za ovo izvješće. „Preuzete su određene obveze, ali napredak
prema postizanju ravnopravnosti ostvaruje se presporo. Rodna ravnopravnost u Europi stavljena na je
kušnju, a svjesni smo i toga da pandemija bolesti COVID-19 ne ostavlja jednakog traga na oba roda.
Krajnje je vrijeme da Komisija poduzme potrebne mjere i započne s primjenom rodno osviještene
izrade proračuna u novom proračunskom ciklusu za razdoblje 2021. – 2027., kao i u okviru instrumenta
„Next Generation EU’”.
Revizori su procijenili je li se rodno osviještena politika primjenjivala u proračunu EU-a od
2014. nadalje. Zaključili su da još ne postoji djelotvoran okvir za pružanje potpore uključivanju rodno
osviještene politike u proračun EU-a, kao i da se u proračunskom ciklusu EU-a nije na odgovarajaći
način uzelo u obzir pitanje rodne ravnopravnosti. Europska komisija nije posvetila veliku pozornost
rodnoj analizi politika i programa EU-a te se tek u ograničenoj mjeri služila podatcima i pokazateljima
razvrstanima prema spolu. Na primjer, revizori su utvrdili da su jasni ciljevi povezani s rodnim pitanjima
postojali samo u 4 od ukupno 58 programa potrošnje za razdoblje 2014. – 2020., a pokazatelji povezani
s rodnim pitanjima postojali su za samo njih 5. Međutim, utvrdili su da je u područjima u kojima su
U ovom priopćenju za medije iznesene su glavne poruke tematskog izvješća Europskog revizorskog suda. Cjeloviti tekst izvješća dostupan je
na eca.europa.eu.
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detaljno utvrđeni pravni zahtjevi zahvaljujući tome bilo lakše uključiti rodnu ravnopravnost u
programe.
Znatan iznos financijskih sredstava EU-a potrošit će se u okviru instrumenta „Next Generation EU“
(NGEU) i novog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027., te revizori iznose niz
preporuka čiji je cilj pomoći EU-u da, kad je riječ o rodno osviještenoj politici, pretoči svoje riječi u djela.
Revizori ističu i da je u novoj strategiji za rodnu ravnopravnost za razdoblje 2020. – 2025. izražena još
jača predanost Komisije rodno osviještenoj politici, no i da i dalje nedostaju temeljni preduvjeti i
konkretne mjere. U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, najvećeg dijela instrumenta „Next
Generation EU”, postoji obveza da se vodi računa o rodnoj ravnopravnosti. U nacionalnim planovima
za oporavak i otpornost bit će potrebno objasniti kako će predložene mjere doprinijeti promicanju
rodne ravnopravnosti. Međutim, revizori ističu da će bez zajedničkih pokazatelja biti teško pratiti
rezultate i poduzimati daljnje korake, među ostalim i u području rodne ravnopravnosti.
Osnovne informacije
Rodna ravnopravnost jedna je od temeljnih vrijednosti obuhvaćenih Ugovorima EU-a. U indeksu rodne
ravnopravnosti EU-a za 2020., koji izračunava Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE), države
članice u prosjeku su ocijenjene sa 67,9 od ukupno 100 bodova. Međutim, stanje se znatno razlikuje
među različitim državama članicama.
Tematsko izvješće br. 10/2021 „Uključivanje rodno osviještene politike u proračun EU-a: vrijeme je da
se riječi pretoče u djela” trenutačno je dostupno na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na
engleskom jeziku, a uskoro će biti dostupno i na drugim jezicima EU-a.
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