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ES revidenti pārbaudīs dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu
ES budžetā
Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana nozīmē šā aspekta sistemātisku ņemšanu vērā,
plānojot, izstrādājot, īstenojot, uzraugot un izvērtējot politikas virzienus un darbības. Eiropas
Revīzijas palāta veic revīziju, lai novērtētu, vai Eiropas Komisija ir integrējusi dzimumu aspektu
ES budžetā, lai veicinātu līdztiesību.
Dzimumu līdztiesība ir viena no ES līgumos iekļautajām pamatvērtībām. Eiropas Dzimumu
līdztiesības institūta (EIGE) nesenā pētījumā atzīts, ka dzimumu līdztiesības nepietiekama
veicināšana var izteikti negatīvi ietekmēt darba nodrošinājumu, produktivitāti un IKP pieaugumu.
Cita starpā EIGE konstatējis: lai gan kopš 2013. gada ir panākts progress dzimumu līdztiesības
nodrošināšanā Eiropas Savienībā, dalībvalstu panākumi šajā jomā atšķiras.
Jau saistībā ar daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2014.–2020. gadam Eiropas Parlaments, Padome
un Komisija vienojās, ka budžeta procedūrās attiecīgos gadījumos piemēros dzimumsensitīvus
elementus. Tomēr nesenā iekšējā izdevumu pārskatā par pašreizējām ES programmām atzīts, ka
dzimumu līdztiesība nav tikusi integrēta ES budžetā tādā pašā mērā kā klimata pārmaiņas vai
bioloģiskā daudzveidība. Tā vietā dzimumu diskriminācijas novēršanai bija izmantotas atsevišķas
programmas, galvenokārt vērstas uz nodarbinātības un sociālo jautājumu risināšanu.
“Dzimumu aspekta ņemšana vērā ES budžeta lēmumpieņemšanā un īstenošanā ir būtiski svarīga,
lai veicinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību,” sacīja par šo revīziju atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas
locekle Eva Lindström. “Mēs vēlamies uzzināt, vai Komisija ir ievērojusi šo principu ES budžetā. Šī
ir svarīga analīze laikā, kad notiek sarunas par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.”
Revīzijas ziņojumu ir paredzēts publicēt 2021. gada pirmajā ceturksnī, un tajā īpaši būs izvērtēts,
vai
—

pastāv pienācīgs dzimumu līdztiesības veicināšanas satvars,

—

DFS un konkrētu gadu ES budžetos ir iestrādāta dzimumu perspektīva,
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Komisija spēj pierādīt, ka galvenajās ES finansēšanas programmās ir iegūti rezultāti dzimumu
līdztiesības ziņā.

Revīzija aptver kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), Eiropas strukturālos un investīciju
fondus (ESIF) un programmu “Erasmus”.
Piezīmes izdevējiem
Dzimumu līdztiesība ir viena no ES līgumos iekļautajām pamatvērtībām. 1957. gada Romas līgumā
ir noteikts vienādas darba samaksas princips. Apņemšanās nodrošināt līdztiesību ir iekļauta gan
Līgumā par Eiropas Savienību, gan Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.
Kā Padome, tā Eiropas Parlaments cenšas panākt dzimumu līdztiesību. Komisijai ir svarīga loma
dzimumu jautājumu integrēšanā programmu īstenošanā un rezultātu uzraudzīšanā un
izvērtēšanā. Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 2019. gadā paziņoja, ka dzimumu
līdztiesība ir viena no politiskās darba kārtības prioritātēm. Ir izveidots dzimumu līdztiesības
komisāra amats un pašlaik tiek izstrādāta jauna dzimumu līdztiesības stratēģija – tas notiek
paralēli sarunām par nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam.
Eiropas Revīzijas palāta šodien ir publicējusi ieskatu gaidāmajā revīzijā par dzimumu līdztiesības
aspekta integrēšanu. Ieskati gaidāmajā revīzijā ir dokumenti, kas sniedz informāciju par revīzijas
uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik strādā. To pamatā ir sagatavošanās darbs, kas paveikts līdz
revīzijas sākšanai, un tie nav uzskatāmi par revīzijas apsvērumiem, secinājumiem vai ieteikumiem.
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