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Auditoři EU budou prověřovat začleňování genderového hlediska
do rozpočtu EU
Začleňováním genderového hlediska se rozumí systematické zohledňování rovnosti žen a mužů
při přípravě, navrhování, provádění, sledování a hodnocení politik a činností. Evropský účetní
dvůr provádí audit, jehož cílem je posoudit, zda Komise zohledňovala genderové hledisko
v rozpočtu EU tak, aby zároveň podporovala rovnost.
Rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot zakotvených ve Smlouvách o EU. Podle
nedávné studie Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) může mít nedostatečná
podpora rovnosti negativní dopad na zaměstnanost, produktivitu a růst HDP. Institut rovněž zjistil,
že ačkoli od roku 2013 v EU došlo v oblasti rovnosti žen a mužů k pokroku, v jednotlivých členských
státech byl nerovnoměrný.
Již ve víceletém finančním rámci (VFR) na období 2014–2020 se Evropský parlament, Rada a Komise
dohodly uplatňovat v příslušných případech v rozpočtovém procesu „prvky související
s problematikou rovnosti žen a mužů“. Při nedávném interním přezkumu výdajů u stávajících
programů EU však bylo zjištěno, že genderová rovnost nebyla do rozpočtu EU začleněna stejným
způsobem jako změna klimatu nebo biologická rozmanitost. Diskriminace na základě pohlaví se
namísto toho řešila prostřednictvím konkrétních programů, zejména těch, které byly zaměřeny na
nezaměstnanost a sociální otázky.
„Zohlednění genderu při rozhodování o rozpočtu EU a při jeho plnění má stěžejní význam pro
podporu rovnosti mezi ženami a muži,“ uvedla členka Evropského účetního dvora odpovědná za
přezkum Eva Lindströmová. „Chceme zjistit, zda Komise tuto zásadu v rozpočtu EU uplatňovala.
Jedná se o důležitou analýzu, protože jednání o víceletém finančním rámci na období 2021–2027
v současné době stále probíhají.“
Auditní zpráva, jež by měla být zveřejněna v prvním čtvrtletí roku 2021, se bude zabývat zejména
tím, zda:
—

pro podporu rovnosti žen a mužů existuje vhodný rámec,
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—

VFR a roční rozpočty EU obsahují hledisko rovnosti žen a mužů,

—

Komise je schopna prokázat výsledky hlavních unijních programů financování z hlediska
rovnosti žen a mužů.

Do rozsahu auditu spadá společná zemědělská politika (SZP), evropské strukturální a investiční
fondy (ESI fondy) a program Erasmus.
Poznámky pro redaktory
Rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot zakotvených ve Smlouvách o EU. Římská
smlouva z roku 1957 zavedla zásadu stejné odměny za práci. Závazek prosazovat rovnost je
vyjádřen jak ve Smlouvě o Evropské unii, tak v Listině základních práv Evropské unie.
Rada i Evropský parlament jsou odhodlány prosazovat rovnost žen a mužů. Komise hraje důležitou
úlohu při začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do provádění programů a při sledování a
hodnocení výsledků. Nová předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová zařadila v roce 2019
rovnost žen a mužů do popředí svého politického programu. Byl vytvořen post komisařky pro
rovnost a souběžně s jednáními o příštím víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027
se v současné době připravuje nová strategie EU pro rovnost žen a mužů.
Evropský účetní dvůr dnes zveřejnil zprávu o připravovaném auditu začleňování hlediska rovnosti
žen a mužů. Zprávy o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. Vycházejí
z přípravných prací provedených před zahájením auditu a nelze je považovat za auditní připomínky,
závěry nebo doporučení.
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