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Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti
v rozpočte EÚ: nastal čas premeniť slová
na skutky
EÚ má dlhodobý záväzok k rodovej rovnosti. Na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, inými
slovami, na systematickú a aktívnu podporu rodovej rovnosti pri tvorbe politík a pri plnení rozpočtu
EÚ, sa však urobilo príliš málo. Podľa správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov,
nevyhnutné predpoklady stále chýbajú.
Myšlienka uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti je jednoduchá: rodové hľadisko sa musí zohľadňovať
vo všetkých fázach a vo všetkých oblastiach tvorby politiky a jej vykonávania. Rodové rozpočtovanie
nie je len o financovaní explicitných iniciatív v oblasti rodovej rovnosti. Ide o pochopenie vplyvu
rozpočtových a politických rozhodnutí na ciele rodovej rovnosti a o využívanie týchto informácií
na prispôsobenie sa nerovnosti zavedením zmien vo verejných výdavkoch a príjmoch.
„Rodová rovnosť je základnou hodnotou EÚ“, uviedla Eva Lindström, členka Európskeho dvora
audítorov zodpovedná za správu. „Prijali sa záväzky, ale pokrok smerom k dosiahnutiu rovnosti je príliš
pomalý. Ide o rodovú rovnosť v Európe a vieme, že účinky pandémie COVID-19 nie sú rodovo neutrálne.
Je najvyšší čas, aby Komisia konala a začala využívať rodové rozpočtovanie v novom rozpočtovom cykle
na roky 2021 – 2027 a v rámci nástroja Next Generation EU.“
Audítori posúdili, či sa v rozpočte EÚ od roku 2014 doteraz uplatňovalo hľadisko rodovej rovnosti.
Dospeli k záveru, že ešte neexistuje účinný rámec na podporu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti
a že rozpočtový cyklus EÚ primerane nezohľadňuje rodovú rovnosť. Európska komisia venuje malú
pozornosť rodovým analýzam politík a programov EÚ a málo využíva údaje a ukazovatele rozčlenené
podľa pohlavia. Audítori napríklad zistili, že len štyri z 58 výdavkových programov na roky 2014 – 2020
mali explicitné rodové ciele a len 5 výdavkových programov malo rodové ukazovatele. Zistili však,
že v oblastiach, v ktorých boli podrobne stanovené právne požiadavky, to uľahčilo začlenenie rodovej
rovnosti do programov.
V rámci nástroja Next Generation EU a nového viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 –
2027 bude vynaložený významný objem finančných prostriedkov EÚ a audítori uvádzajú niekoľko
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konkrétnych odporúčaní s cieľom pomôcť EÚ splniť jej záväzok v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej
rovnosti.
Berú tiež na vedomie, že napriek tomu, že v novej stratégii pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 sa
zintenzívnil záväzok Komisie uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti, základné predpoklady a konkrétne
opatrenia stále chýbajú. V nástroji Next Generation EU existuje záväzok zohľadniť rodovú rovnosť
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je najväčšou časťou nástroja. V národných
plánoch podpory obnovy a odolnosti sa bude musieť vysvetliť, ako by navrhované opatrenia mali
prispieť k rodovej rovnosti. Audítori však poukazujú na to, že nedostatok spoločných ukazovateľov
sťažuje monitorovanie a sledovanie výsledkov vrátane rodovej rovnosti.
Základné informácie
Rodová rovnosť je jednou zo základných hodnôt v zmluvách EÚ. Členské štáty dosiahli v roku 2020
v indexe rodovej rovnosti EÚ za rok 2020 v priemere 67,9 bodu zo 100, ktorý vypracoval Európsky
inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE). Situácia sa však v jednotlivých členských štátoch výrazne líši.
Osobitná správa č. 10/2021: Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte EÚ: nastal čas
premeniť slová na skutky je dostupná v angličtine na webovom sídle EDA (eca.europa.eu). Ďalšie
verzie v jazykoch EÚ budú dostupné čoskoro.
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