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Lyčių aspekto integravimas į ES biudžetą: laikas
pereiti nuo žodžių prie veiksmų
ES yra seniai įsipareigojusi siekti lyčių lygybės. Tačiau nepakankamai padaryta, kad lyčių aspektas
būtų integruotas, kitaip tariant, formuojant politiką ir naudojant ES biudžetą, lyčių lygybė būtų
sistemingai ir aktyviai skatinama. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad vis dar trūksta
būtinų išankstinių sąlygų.
Lyčių aspekto integravimas grindžiamas paprastu principu: visais politikos formavimo ir įgyvendinimo
etapais ir visose srityse turi būti atsižvelgta į lyčių aspektą. Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių
aspektą yra susijęs ne tik su aiškių lyčių lygybės iniciatyvų finansavimu. Tai susiję su biudžeto ir
politinių sprendimų poveikio lyčių lygybės tikslams supratimu ir šios informacijos panaudojimu
siekiant sumažinti nelygybę ir įvedant pakeitimus viešųjų išlaidų ir pajamų srityje.
„Lyčių lygybė yra viena pagrindinių ES vertybių, – teigė už ataskaitą atsakinga Europos Audito Rūmų
narė Eva Lindström. – Įsipareigojimai jau prisiimti, tačiau pažanga siekiant lygybės daroma pernelyg
lėtai. Europoje lyčių lygybė nėra pakankamai užtikrinama, ir žinome, kad COVID-19 pandemijos
poveikis lyčių požiūriu nėra neutralus. Pats laikas Komisijai imtis veiksmų ir naujajame 2021–2027 m.
biudžeto cikle bei priemonėje „Next Generation EU“ sudarant biudžetą atsižvelgti į lyčių aspektą.“
Auditoriai vertino, ar nuo 2014 m. ES biudžete buvo taikomas lyčių aspekto integravimas. Daroma
išvada, kad kol kas dar nėra veiksmingos sistemos lyčių aspekto integravimui remti ir kad ES biudžeto
cikle nebuvo tinkamai atsižvelgta į lyčių lygybę. Europos Komisija skyrė mažai dėmesio ES politikos
sričių ir programų analizėms lyčių atžvilgiu ir mažai naudojosi pagal lytį suskirstytais duomenimis ir
rodikliais. Pavyzdžiui, auditoriai nustatė, kad tik keturiose iš 58 2014–2020 m. išlaidų programų buvo
nustatyti aiškūs su lytimi susiję tikslai ir tik 5 išlaidų programose buvo nustatyti su lytimi susiję
rodikliai. Tačiau jie nustatė, kad tose srityse, kuriose teisiniai reikalavimai buvo išsamiai išdėstyti,
buvo sudarytos palankesnės sąlygos į programas įtraukti lyčių lygybės aspektą.
Pagal priemonę „Next Generation EU“ (NGEU) ir naująją 2021–2027 m. daugiametę finansinę
programą (DFP) bus panaudota daug ES lėšų, todėl auditoriai pateikia keletą konkrečių
rekomendacijų, kad padėtų ES įvykdyti savo įsipareigojimą integruoti lyčių aspektą.
Jie taip pat pažymi, kad, nors naujojoje 2020–2025 m. lyčių lygybės strategijoje sustiprintas Komisijos
įsipareigojimas vykdyti lyčių aspekto integravimą, vis dar nenustatyta esminių išankstinių sąlygų ir
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nepriimta konkrečių priemonių. Pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kuri
yra didžiausia priemonės NGEU dalis, prisiimtas įsipareigojimas atsižvelgti į lyčių lygybę. Bus
reikalaujama, kad nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose būtų
išaiškinta, kaip siūlomomis priemonėmis bus skatinama lyčių lygybė. Vis dėlto, pasak auditorių,
bendrieji rodikliai nėra nustatyti, todėl bus sudėtinga stebėti ir sekti rezultatus, be kita ko ir lyčių
lygybės srityje.
Bendra informacija
Lyčių lygybė yra viena pagrindinių vertybių, įtvirtintų ES sutartyse. Pagal Europos lyčių lygybės
instituto (EIGE) parengtą 2020 m. ES lyčių lygybės indeksą valstybės narės vidutiniškai gavo 67,9 balo
iš 100. Tačiau padėtis valstybėse narėse smarkiai skiriasi.
Specialioji ataskaita Nr. 10/2021 „Lyčių aspekto integravimas į ES biudžetą: laikas pereiti nuo
žodžių prie veiksmų“ paskelbta anglų kalba Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu;
redakcijos kitomis kalbomis bus paskelbtos kiek vėliau.
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