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Vključevanje vidika spola v proračunu EU: čas je,
da se z besed preide na dejanja
EU je že leta zavezana enakosti spolov, vendar je bilo za vključevanje vidika spola storjenega
premalo. Drugače povedano, treba je sistematično in dejavno spodbujati enakost spolov pri
oblikovanju politik in porabi proračuna EU. Glede na navedbe v poročilu, ki ga je danes objavilo
Evropsko računsko sodišče (Sodišče), pa za to še vedno ni potrebnih predpogojev.
Zamisel, na kateri temelji vključevanje vidika spola, je preprosta: vidik spola je treba upoštevati v vseh
fazah in na vseh področjih oblikovanja in izvajanja politik. Pri pripravi proračuna z upoštevanjem vidika
spola ne gre le za financiranje pobud, izrecno povezanih z enakostjo spolov, temveč tudi za
razumevanje učinka odločitev o proračunu in politikah na cilje v zvezi z enakostjo spolov ter uporabo
teh informacij za prilagoditev neenakostim z uvedbo sprememb v zvezi z javnimi odhodki in prihodki.
„Enakost spolov je ena temeljnih vrednot EU,” je povedala članica Evropskega računskega sodišča
Eva Lindström, ki je pristojna za poročilo. „Zaveze so bile sicer sprejete, vendar je napredek pri
doseganju enakosti prepočasen. V Evropi je enakost spolov ogrožena. Jasno je tudi, da učinki pandemije
COVID-19 niso spolno nevtralni. Skrajni čas je že bil, da Komisija ukrepa ter v novem proračunskem ciklu
za obdobje 2021–2027 in v okviru instrumenta Next Generation EU pri pripravi proračuna začne
upoštevati vidik spola.“
Revizorji so ocenili, ali se je v obdobju po letu 2014 v proračunu EU vključeval vidik spola. Ugotovili so,
da še ni uspešnega okvira za podporo vključevanju vidika spola in da se v proračunskem ciklu EU
enakost spolov ni ustrezno upoštevala. Evropska komisija je analizam politik in programov EU glede na
spol namenila malo pozornosti ter je malo uporabljala podatke in kazalnike, razčlenjene po spolu.
Revizorji so na primer ugotovili, da so imeli od 58 programov porabe za obdobje 2014–2020 le štirje
cilje, izrecno povezane s spolom, le pet pa jih je imelo kazalnike, povezane s spolom. Vendar je bilo na
področjih, na katerih so bile pravne zahteve podrobno določene, vključevanje enakosti spolov v
programe lažje.
Znaten del sredstev EU bo porabljen v okviru instrumenta Next Generation EU in novega večletnega
finančnega okvira za obdobje 2021–2027. Revizorji so pripravili številna specifična priporočila, ki naj bi
bila EU v pomoč pri izpolnjevanju zaveze o vključevanju vidika spola.

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče. Celo
poročilo je na voljo na eca.europa.eu.
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Navajajo tudi, da je bila v novi strategiji za enakost spolov za obdobje 2020–2025 zavezanost Komisije
vključevanju vidika spola sicer okrepljena, vendar pa še vedno manjkajo temeljni predpogoji in
specifični ukrepi. V instrumentu Next Generation EU obstaja zaveza, da se v okviru mehanizma za
okrevanje in odpornost, ki je največji del instrumenta, upošteva enakost spolov. V nacionalnih načrtih
za okrevanje in odpornost bo treba pojasniti, kako naj bi se s predlaganimi ukrepi prispevalo k enakosti
spolov. Toda revizorji poudarjajo, da bo zaradi neobstoja skupnih kazalnikov težko spremljati rezultate,
tudi v zvezi z enakostjo spolov, in nadalje ukrepati v zvezi z njimi.
Informacije o ozadju
Enakost spolov je ena od temeljnih vrednot iz Pogodb EU. Države članice so na indeksu enakosti spolov
EU za leto 2020, ki ga je pripravil Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE), v povprečju dosegle 67,9
od 100 točk. Vendar pa se razmere med državami članicami zelo razlikujejo.
Posebno poročilo št. 10/2021 – Vključevanje vidika spola v proračunu EU: čas je, da se z besed preide
na dejanja je zdaj na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) na voljo v angleščini, kmalu pa bodo objavljeni
tudi prevodi v druge jezike EU.
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