
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie wprowadzenia do kontroli opracowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Wprowadzenie to dostępne jest w całości na stronie eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

PL 

Komunikat prasowy 
Luksemburg, 12 lutego 2020 r. 

Kontrolerzy UE przeanalizują, czy w budżecie UE uwzględniany 
jest aspekt płci 

Włączanie problematyki płci do głównego nurtu polityki polega na systematycznym 
uwzględnianiu aspektu płci przy przygotowywaniu, projektowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu 
i ocenie polityk i działań. Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza obecnie kontrolę, 
która ma na celu ocenę, czy Komisja uwzględnia aspekt płci w budżecie UE, promując tym 
samym równouprawnienie. 

Równouprawnienie płci to jedna z podstawowych wartości zapisanych w traktatach UE. Jak 
wynika z niedawnego badania przeprowadzonego przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet 
i Mężczyzn (EIGE), nieprzywiązywanie dostatecznej wagi do równości płci może w istotnym 
stopniu odbijać się na zatrudnieniu, produktywności oraz wzroście PKB. EIGE ustalił ponadto, że 
choć od 2013 r. w UE odnotowano postępy w zakresie równości płci, sytuacja jest zróżnicowana 
w poszczególnych państwach członkowskich. 

Już w przypadku wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020 Parlament Europejski, 
Rada i Komisja zgodziły się co do tego, by w stosownych przypadkach do procedur budżetowych 
włączyć „elementy uwzględniające aspekt płci”. Z niedawno przeprowadzonego wewnętrznego 
przeglądu wydatków w ramach bieżących programów UE wynika jednak, że kwestia 
równouprawnienia płci nie została uwzględniona w budżecie unijnym w takim samym stopniu co 
zmiana klimatu czy różnorodność biologiczna. Aby walczyć z dyskryminacją ze względu na płeć, 
korzystano raczej z konkretnych programów, głównie tych, który były ukierunkowane na 
problemy związane z zatrudnieniem i kwestie społeczne.  

– Uwzględnianie aspektu płci przy podejmowaniu decyzji w sprawie budżetu UE oraz w toku jego 
wykonywania ma zasadnicze znaczenie dla wspierania równości kobiet i mężczyzn – powiedziała 
Eva Lindström, członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za tę 
kontrolę. – Trybunał chce sprawdzić, czy Komisja faktycznie stosowała tę zasadę w przypadku 
budżetu UE. Przeprowadzenie takiej analizy jest istotne, zważywszy na trwające obecnie 
negocjacje dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.  
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Sprawozdanie z kontroli ma zostać opublikowane w pierwszym kwartale 2021 r. Jego 
przedmiotem będzie w szczególności ocena, czy: 

— istnieją odpowiednie ramy służące promowaniu równości płci; 

— w WRF i rocznych budżetach UE uwzględnia się perspektywę płci; 

— Komisja jest w stanie wykazać, że najważniejsze unijne programy finansowania wnoszą 
wkład na rzecz równouprawnienia.  

Kontrola obejmie swoim zakresem wspólną politykę rolną (WPR), europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne (EFIS) i program Erasmus. 

Informacje dla redaktorów  

Równouprawnienie płci to jedna z podstawowych wartości zapisanych w traktatach UE. 
W traktacie rzymskim z 1957 r. ustanowiono zasadę równości wynagrodzeń. Zaangażowanie na 
rzecz równouprawnienia płci znalazło swój wyraz w Traktacie o Unii Europejskiej i w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.  

Zarówno Rada, jak i Parlament Europejski działają na rzecz równości płci. Komisja również 
odgrywa ważną rolę w tym obszarze, ponieważ uwzględnia kwestie związane z równością płci przy 
realizacji programów oraz na etapie monitorowania i oceny rezultatów. W 2019 r. nowa 
przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen uznała równouprawnienie za jeden 
z najważniejszych priorytetów politycznych w czasie swojej kadencji. Z tego względu utworzono 
stanowisko komisarza do spraw równości, a obecnie –równolegle do negocjacji w sprawie 
kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 – trwają prace nad nową 
europejską strategią na rzecz równouprawnienia płci. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dziś wprowadzenie do kontroli na temat 
włączania problematyki płci do głównego nurtu polityki. Wprowadzenia do kontroli zapewniają 
informacje na temat zadania kontrolnego będącego w toku. Opierają się one na wynikach prac 
przygotowawczych przeprowadzonych przed rozpoczęciem kontroli i nie zawierają uwag, 
wniosków ani zaleceń pokontrolnych. 

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym wprowadzeniem do kontroli  

Claudia Spiti – E-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu  
Tel.: (+352) 4398 45765 / Tel. kom.: (+352) 691 553547 
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