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Съобщение за пресата
Люксембург, 12 февруари 2020 г.

Одиторите на ЕС ще разгледат как принципът за равенство
между половете е интегриран в бюджета на ЕС
Интегрирането на принципа за равенство между половете представлява практиката
систематично да се взема предвид равенството между половете при изготвянето,
планирането, прилагането, мониторинга и оценката на различни политики и действия.
Европейската сметна палата провежда одит, за да оцени дали Комисията е извършила
интегриране на този принцип в бюджета на ЕС, с цел да насърчи равенството между
половете.
Равенството между половете е една от основните ценности, залегнали в договорите на ЕС.
Липсата на равенство може да окаже значително отрицателно въздействие върху работните
места, производителността и растежа на БВП, според неотдавнашно проучване на
Европейския институт за равенство между половете (EIGE). Институтът констатира също, че
въпреки че е постигнат напредък по отношение на равенството между половете в ЕС след
2013 г., той е бил неравномерен в различните държави членки.
За многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. Европейският
парламент, Съветът и Комисията са се договорили да прилагат „елементи, свързани
с равенството между половете“, когато това е целесъобразно, в бюджетните процедури.
При неотдавнашен вътрешен преглед на разходите по текущи програми на ЕС е установено,
че равенството между половете не е интегрирано в бюджета на ЕС по същия начин, както
изменението на климата или биологичното разнообразие. Вместо това за справяне
с дискриминацията на база пол са използвани специфични програми, предимно такива,
които са насочени към области, свързани със заетостта и социалните въпроси.
„При вземането на решения и изпълнението на бюджета на ЕС отчитането на аспекта
за пола е от решаващо значение за насърчаване на равенството между жените
и мъжете,“ заяви Ева Линдстрьом, член на Европейската сметна палата, който отговаря
за одита. „Сметната палата иска да провери дали Комисията е приложила този принцип
в бюджета на ЕС. Това е важен анализ, който трябва да бъде направен с оглед на
текущите преговори за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.“

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения от Европейската сметна
палата документ за представяне на текущ одит. Пълният текст на документa е публикуван на eca.europa.eu.
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Одитният доклад, който ще бъде публикуван през първото тримесечие на 2021 г., ще
разгледа по-специално дали:
—

съществува подходяща рамка, с която да се насърчава равенството между половете;

—

в МФР и в годишните бюджети на ЕС е включен и аспектът за пола; и

—

Комисията може да демонстрира резултати по отношение на равенството между
половете при основните програми на ЕС за финансиране.

В обхвата на одита са включени общата селскостопанска политика (ОСП), европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и програма „Еразъм“.
Бележки към редакторите
Равенството между половете е една от основните ценности, залегнали в договорите на ЕС.
С Договора от Рим (1957 г.) е въведен принципът за равно заплащане. Ангажиментът за
равенство е отразен в Договора за Европейския съюз и в Хартата на основните права на
Европейския съюз.
Както Съветът, така и Европейският парламент са ангажирани със създаването на равенство
между половете. Комисията играе важна роля за включването на въпроси, свързани
с равенството между половете, в изпълнението на програмите и в наблюдението
и оценката на резултатите. През 2019 г. новият председател на Комисията Урсула фон дер
Лайен нареди равенството между половете сред най-важните задачи в политическата си
програма. Създаден е пост „комисар по въпросите на равенството“ и в момента се
разработва нова стратегия на ЕС за равенство между половете, успоредно с преговорите по
следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г.
Европейската сметна палата публикува днес документ за представяне на текущ одит
относно интегрирането на принципа за равенство между половете. Тези документи
разкриват информация относно одитна задача, която е в процес на изпълнение. Те се
основават на подготвителна работа, извършена преди началото на одита, и не следва да се
считат за одитни констатации, оценки, заключения или препоръки.
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