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Uwzględnianie aspektu płci w budżecie UE –
czas, by za słowami poszły czyny
UE od wielu lat angażuje się na rzecz równości płci. Zbyt mało zrobiono jednak, by włączyć aspekt
płci do głównego nurtu polityki, tj. aby systematycznie i aktywnie promować równouprawnienie
płci w procesie kształtowania polityki i w wydatkach z budżetu UE. Wciąż nie określono bowiem
niezbędnych warunków w tym celu, jak wynika ze sprawozdania opublikowanego dziś przez
Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Idea przyświecająca włączaniu problematyki płci do głównego nurtu polityki jest prosta – aspekt płci
należy uwzględniać na wszystkich etapach i we wszystkich obszarach kształtowania i wdrażania
polityki. Opracowywanie budżetu z uwzględnieniem kwestii płci nie polega wyłącznie na
finansowaniu inicjatyw ukierunkowanych bezpośrednio na wspieranie równouprawnienia płci.
Chodzi tu raczej o zrozumienie wpływu decyzji budżetowych i politycznych na cele w zakresie
równości płci i wykorzystanie tej wiedzy z myślą o skorygowaniu nierówności poprzez wprowadzenie
odnośnych zmian w wydatkach i dochodach publicznych.
– Równouprawnienie płci to jedna z podstawowych wartości Unii Europejskiej – podkreśliła
Eva Lindström, członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za to
sprawozdanie. – Poczyniono wprawdzie pewne zobowiązania w tym względzie, ale postępy na drodze
do osiągnięcia równouprawnienia są zbyt wolne. Równość płci w Europie jest zagrożona i wszyscy
zdajemy sobie sprawę, że skutki pandemii COVID-19 nie są neutralne z punktu widzenia płci.
Najwyższy czas, by Komisja przystąpiła do działania i zaczęła sporządzać budżet z uwzględnieniem
aspektu płci w nowym cyklu budżetowym na lata 2021–2027 i w ramach instrumentu Next
Generation EU.
Kontrolerzy sprawdzili, czy począwszy od 2014 r. w budżecie UE faktycznie uwzględniano aspekt płci.
Z ich ustaleń wynika, że jak dotąd nie ustanowiono skutecznych ram, które wspierałyby włączanie
problematyki płci do głównego nurtu polityki, a w cyklu budżetowym UE nie uwzględnia się
w dostatecznym stopniu kwestii równości płci. Komisja Europejska poświęcała niewiele uwagi
analizom dotyczącym płci w polityce i programach UE, a także w ograniczonym zakresie
wykorzystywała dane i wskaźniki segregowane według kryterium płci. Przykładowo kontrolerzy
stwierdzili, że jedynie w czterech z 58 programów wydatkowania na lata 2014–2020 wyznaczono cele
wyraźnie powiązane z aspektem płci, a w tylko w pięciu przyjęto tego rodzaju wskaźniki. Zauważyli
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też jednak, że aspekt równości płci łatwiej było uwzględnić w programach w przypadku, gdy
szczegółowo określone zostały odnośne wymogi prawne.
W ramach instrumentu Next Generation EU oraz w nowych wieloletnich ramach finansowych (WRF)
na lata 2021–2027 wydatkowane będą znaczne kwoty środków unijnych. W związku z tym
kontrolerzy sformułowali szereg szczegółowych zaleceń, aby pomóc UE w wywiązaniu się ze
zobowiązania do włączania aspektu płci do głównego nurtu polityki.
Kontrolerzy zaobserwowali ponadto, że choć w nowej strategii na rzecz równouprawnienia płci na
lata 2020–2025 podkreślono zobowiązanie Komisji do uwzględniania aspektu płci, nadal brakuje
podstawowych warunków i konkretnych działań w tym kierunku. Zobowiązanie do uwzględnienia
równouprawnienia płci przyjęto w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania
Odporności, który stanowi największą część instrumentu Next Generation EU. Co więcej, krajowe
plany odbudowy i zwiększania odporności będą musiały zawierać wyjaśnienie, w jaki sposób
proponowane środki mają przyczyniać się do równouprawnienia płci. Kontrolerzy zwracają jednak
uwagę, że ze względu na brak wspólnych wskaźników trudno będzie monitorować wyniki
i podejmować działania następcze, w tym w zakresie równości płci.
Informacje ogólne
Równouprawnienie płci to jedna z podstawowych wartości zapisanych w traktatach UE. W unijnym
wskaźniku równouprawnienia płci z 2020 r. opracowanym przez Europejski Instytut ds. Równości
Kobiet i Mężczyzn (EIGE) państwa członkowskie uzyskały średnio 67,9 pkt na 100. Sytuacja w tym
względzie różni się jednak znacznie w poszczególnych państwach.
Sprawozdanie specjalne nr 10/2021 pt. „Uwzględnianie aspektu płci w budżecie UE – czas, by za
słowami poszły czyny” jest dostępne w języku angielskim na stronie internetowej Trybunału
(eca.europa.eu). Wersje w pozostałych językach UE zostaną opublikowane wkrótce.
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