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Gendermainstreaming in de EU-begroting: tijd
om de daad bij het woord te voegen
De EU zet zich al geruime tijd in voor gendergelijkheid. Er is echter te weinig gedaan aan
gendermainstreaming, ofwel het systematisch en actief bevorderen van gendergelijkheid bij de
beleidsvorming en de besteding van middelen uit de EU-begroting. Volgens een verslag dat de
Europese Rekenkamer vandaag publiceert, ontbreken hiervoor nog steeds de noodzakelijke
voorwaarden.
De gedachte achter gendermainstreaming is eenvoudigweg dat in alle fasen en op alle gebieden van
beleidsvorming en -uitvoering rekening moet worden gehouden met het genderaspect.
Genderbudgettering betreft niet alleen de financiering van expliciete gendergelijkheidsinitiatieven.
Het gaat erom inzicht te krijgen in de impact van begrotings- en beleidsbeslissingen op
gendergelijkheidsdoelstellingen en deze informatie te gebruiken om ongelijkheden te corrigeren bij
het doorvoeren van veranderingen in de overheidsuitgaven en -ontvangsten.
“Gendergelijkheid is een fundamentele waarde van de EU”, aldus Eva Lindström, het lid van de
Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Er zijn toezeggingen gedaan, maar er
wordt slechts langzaam vooruitgang geboekt in de richting van gelijkheid. De gendergelijkheid in
Europa staat op het spel en we weten dat de gevolgen van de COVID-19-pandemie niet genderneutraal
zijn. Het is hoog tijd dat de Commissie optreedt en begint met de toepassing van genderbudgettering
in de nieuwe begrotingscyclus voor de periode 2021-2027 en bij het instrument NextGenerationEU.”
De auditors hebben beoordeeld of gendermainstreaming vanaf 2014 in de EU-begroting werd
toegepast. Hun conclusie is dat er nog geen doeltreffend kader is ter ondersteuning van
gendermainstreaming en dat in de begrotingscyclus van de EU onvoldoende rekening wordt gehouden
met gendergelijkheid. De Europese Commissie heeft weinig aandacht besteed aan de genderanalyse
van EU-beleid en -programma’s en heeft beperkt gebruikgemaakt van naar geslacht uitgesplitste
gegevens en indicatoren. Zo stelden de auditors vast dat slechts 4 van de 58 uitgavenprogramma’s
voor de periode 2014-2020 expliciet gendergerelateerde doelstellingen bevatten en dat in slechts
5 uitgavenprogramma’s gendergerelateerde indicatoren waren opgenomen. Zij constateerden echter
dat de integratie van gendergelijkheid in programma's gemakkelijker verliep op gebieden waar
gedetailleerde wettelijke vereisten waren vastgesteld.
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Een aanzienlijk bedrag aan EU-middelen zal worden besteed in het kader van het instrument
NextGenerationEU (NGEU) en het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) voor de
periode 2021-2027, en de auditors doen een aantal specifieke aanbevelingen om de EU te helpen haar
toezegging inzake gendermainstreaming na te komen.
Zij merken ook op dat de betrokkenheid van de Commissie ten aanzien van gendermainstreaming in
de nieuwe strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 weliswaar werd vergroot, maar dat
basisvoorwaarden en specifieke acties nog steeds ontbreken. Het instrument NGEU bevat een
toezegging om in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht, die het grootste deel van dit
instrument uitmaakt, rekening te houden met gendergelijkheid. In de nationale plannen voor herstel
en veerkracht zal moeten worden uitgelegd hoe met de voorgestelde maatregelen naar verwachting
zal worden bijgedragen tot gendergelijkheid. Wel merken de auditors op dat het ontbreken van
gemeenschappelijke indicatoren de monitoring en follow-up van de resultaten, met inbegrip van
gendergelijkheid, zal bemoeilijken.
Achtergrondinformatie
Gendergelijkheid is een van de fundamentele waarden van de EU-verdragen. De lidstaten scoorden
gemiddeld 67,9 op 100 in de door het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) samengestelde
EU-gendergelijkheidsindex van 2020. De situatie verschilt echter aanzienlijk tussen de lidstaten.
Speciaal verslag nr. 10/2021: “Gendermainstreaming in de EU-begroting: tijd om de daad bij het
woord te voegen” is in het Engels beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). De andere
EU-taalversies volgen binnenkort.
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