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Luxembourg, den 12. februar 2020

EU-revisorerne vil undersøge spørgsmålet om integration af
ligestillingsaspektet i EU-budgettet
Integration af ligestillingsaspektet er systematisk at tage hensyn til ligestillingsaspektet ved
forberedelsen, udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af politikker og
aktiviteter. Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision for at vurdere, om
Kommissionen har inddraget ligestillingsaspektet i EU-budgettet for at fremme ligestilling.
Ligestilling mellem kønnene er en af de grundlæggende værdier i EU-traktaterne. Ifølge en nylig
undersøgelse fra Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE) kan det have betydelige negative
indvirkninger på beskæftigelsen, produktiviteten og BNP-væksten ikke at fremme ligestilling. EIGE
konstaterede også, at selv om der var sket fremskridt hen imod ligestilling mellem kønnene i EU
siden 2013, var fremskridtene ujævne medlemsstaterne imellem.
Allerede i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020 blev Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen enige om at anvende "kønsspecifikke elementer" i budgetprocedurerne, hvis det er
relevant. En nylig intern udgiftsgennemgang af nuværende EU-programmer viste, at ligestilling
mellem kønnene ikke er integreret i EU-budgettet på samme måde som klimaændringer eller
biodiversitet. Specifikke programmer, navnlig dem, der behandler beskæftigelsesmæssige og
sociale spørgsmål, var i stedet blevet anvendt til at bekæmpe diskrimination på grundlag af køn.
"Når EU-budgettet fastlægges og gennemføres, er det afgørende for fremme af ligestilling mellem
kvinder og mænd, at der tages hensyn til ligestillingsaspektet," siger Eva Lindström, det medlem
af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Vi vil se på, om Kommissionen
har anvendt dette princip i EU-budgettet. Det er en vigtig analyse at foretage på baggrund af de
igangværende forhandlinger om den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027."
Revisionsberetningen, der forventes offentliggjort i første kvartal af 2021, vil navnlig vurdere, om:
—

der er egnede rammer til at fremme ligestilling mellem kønnene

—

FFR og de årlige EU-budgetter indarbejder et ligestillingsaspekt

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets orientering om kommende
revision. Orienteringen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu
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Kommissionen kan dokumentere de vigtigste EU-finansieringsprogrammers resultater på
ligestillingsområdet.

Revisionen omfatter den fælles landbrugspolitik, de europæiske struktur- og investeringsfonde
(ESI-fondene) og Erasmusprogrammet.
Bemærkninger til redaktører
Ligestilling mellem kønnene er en af de grundlæggende værdier i EU-traktaterne. Romtraktaten fra
1957 indførte princippet om lige løn. EU's engagement i ligestilling kommer til udtryk både i
traktaten om Den Europæiske Union og i EU's charter om grundlæggende rettigheder.
Både Rådet og Europa-Parlamentet arbejder for at fremme ligestilling mellem kønnene.
Kommissionen spiller en vigtig rolle med hensyn til at inddrage ligestillingsaspektet i
programgennemførelsen og overvågningen og evalueringen af resultaterne. I 2019 satte den nye
kommissionsformand Ursula von der Leyen ligestilling mellem kønnene højt på sin politiske
dagsorden. Posten som kommissær med ansvar for ligestilling er blevet oprettet, og en ny EUstrategi for ligestilling mellem kønnene er under udarbejdelse sideløbende med forhandlingerne
om den næste flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027.
Den Europæiske Revisionsret har i dag offentliggjort en orientering om sin kommende revision
vedrørende integration af ligestillingsaspektet. Orienteringer om kommende revisioner oplyser om
igangværende revisionsopgaver. De er baseret på det forberedende arbejde, der er udført før en
planlagt revisionsopgave, og de skal ikke betragtes som revisionsbemærkninger, konklusioner eller
anbefalinger.
Pressekontakt vedrørende denne orientering
Claudia Spiti - E: claudia.spiti@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553547
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