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Luxemburg den 12 februari 2020

EU:s revisorer undersöker hur jämställdhetsperspektivet har
integrerats i EU:s budget
Jämställdhetsintegrering är ett sätt att systematiskt beakta jämställdhetsperspektivet när politik
och verksamheter planeras, utformas, genomförs, övervakas och utvärderas. Europeiska
revisionsrätten utför för närvarande en revision för att bedöma om kommissionen har tillämpat
jämställdhetsintegrering i EU-budgeten i syfte att främja jämställdhet.
Jämställdhet är ett av EU:s grundläggande värden enligt fördragen. Att inte främja jämställdhet
kan få betydande negativa effekter på jobbskapandet, produktiviteten och BNP-tillväxten, enligt
en nyligen gjord studie av Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE). EIGE konstaterade också att
det sedan 2013 har gjorts framsteg på jämställdhetsområdet i EU men att framstegen har varierat
mellan medlemsstaterna.
Redan till den fleråriga budgetramen för 2014–2020 kom Europaparlamentet, rådet och
kommissionen överens om att på lämpligt sätt ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet i
budgetförfarandet. I en intern utgiftsöversyn av pågående EU-program som gjordes nyligen
konstaterades dock att jämställdhetsperspektivet inte hade integrerats i EU-budgeten på samma
sätt som klimatförändringar eller biologisk mångfald. I stället hade särskilda program, framför allt
sådana som behandlar sysselsättningsfrågor och sociala frågor, använts till att bekämpa
könsdiskriminering.
”För att främja jämställdhet mellan kvinnor och män är det av avgörande betydelse att hänsyn tas
till jämställdhetsaspekter när EU-budgeten fastställs och genomförs”, sade Eva Lindström, den
ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Vi vill ta reda på om
kommissionen har tillämpat denna princip i EU-budgeten. Det är viktigt att göra denna analys nu
eftersom förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 pågår”.
Vi planerar att offentliggöra en granskningsrapport under det första kvartalet 2021 och kommer
särskilt att bedöma om
—

det finns en lämplig ram för att främja jämställdhet,

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens förhandsbeskrivning av revisionen.
Hela förhandsbeskrivningen finns på www.eca.europa.eu.
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—

den fleråriga budgetramen och EU:s årliga budgetar integrerar ett jämställdhetsperspektiv,

—

kommissionen kan visa vilka jämställdhetsresultat som EU:s viktigaste finansieringsprogram
har uppnått.

Revisionen omfattar den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), de europeiska struktur- och
investeringsfonderna (ESI-fonderna) och Erasmusprogrammet.
Meddelande till redaktörer
Jämställdhet är ett av EU:s grundläggande värden enligt fördragen. I Romfördraget från 1957
infördes principen om lika lön. Strävan efter jämställdhet kommer till uttryck både i fördraget om
Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Både rådet och Europaparlamentet arbetar för jämställdhet. Kommissionen har en viktig roll när
det gäller att integrera jämställdhetsaspekter i genomförandet av program och i övervakningen
och utvärderingen av resultat. År 2019 placerade kommissionens nya ordförande Ursula von der
Leyen jämställdhet högt upp på sin politiska dagordning. En jämlikhetskommissionär har tillsatts
och en ny EU-strategi för jämställdhet tas för närvarande fram samtidigt som förhandlingarna om
nästa fleråriga budgetram för 2021–2027 pågår.
Europeiska revisionsrätten har i dag offentliggjort en förhandsbeskrivning av sin revision om
jämställdhetsintegrering. Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad
granskningsuppgift. De bygger på förberedande arbete som utförts innan revisionen inleds och ska
inte ses som granskningsiakttagelser, slutsatser eller rekommendationer.
Presskontakt för den här förhandsbeskrivningen:
Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu
T: +352 4398–45765 / M: +352 691553547
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