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Integration af kønsaspektet i EU-budgettet: Det 
er på tide at omsætte ord til handling 
EU har længe været forpligtet til ligestilling mellem kønnene. Men der er ikke gjort nok for at 
integrere kønsaspektet, dvs. systematisk og aktivt at fremme ligestilling mellem kønnene i 
forbindelse med politikudformning og gennemførelse af EU-budgettet. Ifølge en ny særberetning, 
som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, mangler de nødvendige forudsætninger 
stadig. 
 
Tanken bag integration af kønsaspektet er enkel: Det er nødvendigt at tage hensyn til ligestilling i alle 
faser og inden for alle områder af politikudformningen og politikgennemførelsen. Kønsbudgettering 
handler ikke blot om at finansiere udtrykkelige ligestillingsinitiativer. Det drejer sig også om at forstå, 
hvordan budgetmæssige og politiske beslutninger indvirker på ligestillingsmål, og anvende disse 
oplysninger til at justere for uligheder ved at indføre ændringer i de offentlige udgifter og indtægter. 
 
"Ligestilling mellem kønnene er en grundlæggende EU-værdi", siger Eva Lindström, det medlem af 
Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Der er indgået forpligtelser, men 
fremskridtene hen imod opnåelse af ligestilling er for langsomme. Ligestillingen mellem kønnene er i 
fare i Europa, og vi ved, at covid-19-pandemiens konsekvenser ikke er kønsneutrale. Det er på høje 
tid, at Kommissionen handler og begynder at anvende kønsbudgettering i den nye budgetcyklus for 
2021-2027 og i Next Generation EU-instrumentet."  
 
Revisorerne vurderede, om integration af kønsaspektet var blevet anvendt i EU-budgettet fra 2014 
og fremefter. Deres konklusion er, at der endnu ikke findes en effektiv ramme for støtte til integration 
af kønsaspektet, og at der ikke er taget passende hensyn til ligestilling mellem kønnene i EU's 
budgetcyklus. Europa-Kommissionen har ikke lagt megen vægt på kønsspecifik analyse af EU's 
politikker og programmer, og den har kun gjort begrænset brug af kønsopdelte data og 
kønsrelaterede indikatorer. Revisorerne konstaterede f.eks., at blot fire af de 58 udgiftsprogrammer 
i 2014-2020 havde udtrykkelige kønsrelaterede mål, og at blot fem udgiftsprogrammer havde 
kønsrelaterede indikatorer. De konstaterede endvidere, at det var lettere at integrere ligestilling 
mellem kønnene i programmerne på områder, hvor der var fastsat detaljerede retlige krav.  
 
Under Next Generation EU-instrumentet (NGEU) og den nye flerårige finansielle ramme (FFR) for 
2021-2027 vil der blive anvendt betydelige EU-midler, og revisorerne fremsætter en række specifikke 
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anbefalinger med henblik på at hjælpe EU med at leve op til sin forpligtelse til at integrere 
kønsaspektet.  
De bemærker også, at selv om den nye strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder for 2020-
2025 intensiverer Kommissionens forpligtelse til integration af kønsaspektet, mangler der stadig 
grundlæggende forudsætninger og specifikke foranstaltninger. Next Generation EU-instrumentet 
omfatter en forpligtelse til at tage hensyn til ligestilling mellem kønnene under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som udgør den største del af instrumentet. De nationale genopretnings- og 
resiliensplaner vil skulle redegøre for, hvordan de foreslåede foranstaltninger forventes at bidrage til 
ligestilling mellem kønnene. Revisorerne påpeger imidlertid, at manglen på fælles indikatorer vil gøre 
det vanskeligt at overvåge og følge op på resultater, herunder resultater vedrørende ligestilling 
mellem kønnene.  
 
 
Baggrundsoplysninger  
Ligestilling mellem kønnene er en af de grundlæggende værdier i EU-traktaterne. Medlemsstaterne 
opnåede i gennemsnit 67,9 ud af 100 point i EU's indeks for ligestilling mellem kønnene for 2020, 
som udarbejdes af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE). 
Situationen varierer imidlertid betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat.  
 
Særberetning nr. 10/2021: "Integration af kønsaspektet i EU-budgettet: Det er på tide at omsætte 
ord til handling" foreligger nu på engelsk på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu). De øvrige 
sprogudgaver vil foreligge snart. 
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