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Persbericht 
Luxemburg, 12 februari 2020 

EU-controleurs onderzoeken gendermainstreaming in de 
begroting van de EU 

Gendermainstreaming houdt in dat bij de voorbereiding, het ontwerp, de uitvoering, het toezicht 
en de evaluatie van het beleid en de activiteiten systematisch rekening wordt gehouden met het 
genderaspect. De Europese Rekenkamer verricht een controle om na te gaan of de Commissie 
gendermainstreaming in de EU-begroting heeft gebruikt om gelijkheid te bevorderen. 

Gendergelijkheid is een van de fundamentele waarden die in de EU-verdragen zijn verankerd. 
Volgens een recente studie van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) kan het niet 
bevorderen van gelijkheid aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, de 
productiviteit en de groei van het bbp. EIGE heeft ook vastgesteld dat, hoewel er sinds 2013 
vooruitgang is geboekt op het gebied van gendergelijkheid in de EU, de vooruitgang in de lidstaten 
wisselend was. 

Voor het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2014-2020 waren het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie al overeengekomen “genderelementen” toe te passen in 
begrotingsprocedures. Uit een recente interne uitgaventoetsing van de huidige EU-programma’s 
is echter gebleken dat gendergelijkheid niet op dezelfde manier in de EU-begroting is geïntegreerd 
als klimaatverandering of biodiversiteit. In plaats daarvan zijn specifieke programma’s, met name 
die welke betrekking hebben op werkgelegenheid en sociale kwesties, gebruikt om discriminatie 
op grond van geslacht aan te pakken.  

“Om gendergelijkheid te bevorderen, is het essentieel dat er bij de besluitvorming over en de 
uitvoering van de EU-begroting rekening wordt gehouden met de genderdimensie”, aldus Eva 
Lindström, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Wij 
willen nagaan of de Commissie dit beginsel in de EU-begroting heeft toegepast. Dit is een 
belangrijke analyse om uit te voeren nu er over het meerjarig financieel kader 2021-2027 wordt 
onderhandeld”.  

In het controleverslag, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 zal worden 
gepubliceerd, zal met name worden nagegaan of: 
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— er een passend kader bestaat ter bevordering van gendergelijkheid; 

— het MFK en de jaarlijkse EU-begrotingen een genderperspectief bevatten, en 

— de Commissie kan aantonen welke resultaten op het gebied van gendergelijkheid met de 
belangrijkste EU-financieringsprogramma’s zijn behaald.  

De reikwijdte van de controle omvat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), de Europese 
structuur- en investeringsfondsen (ESIF) en het Erasmus-programma. 

Noot voor de redactie  

Gendergelijkheid is een van de fundamentele waarden van de EU-verdragen. Bij het Verdrag van 
Rome van 1957 werd het beginsel van gelijke beloning ingevoerd. Het streven naar gelijkheid wordt 
zowel in het Verdrag betreffende de Europese Unie als in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie verwoord.  

Zowel de Raad als het Europees Parlement streven naar gendergelijkheid. De Commissie speelt 
een belangrijke rol bij de integratie van genderkwesties in de uitvoering van de programma’s en in 
het toezicht op en de evaluatie van de resultaten. In 2019 heeft de nieuwe voorzitter van de 
Commissie Ursula von der Leyen gendergelijkheid hoog op haar politieke agenda geplaatst. Er is 
een functie van commissaris voor Gelijkheid gecreëerd en er wordt momenteel, terwijl de 
onderhandelingen over het volgend meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027 
lopen, gewerkt aan een nieuwe EU-strategie voor gendergelijkheid. 

De Europese Rekenkamer heeft vandaag een vooruitblik gepubliceerd op haar controle van 
gendermainstreaming. Een vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende 
controletaak. Dergelijke documenten zijn gebaseerd het voorbereidende werk dat is verricht voor 
aanvang van een controle en mogen niet als controleopmerkingen, conclusies of aanbevelingen 
worden beschouwd. 

Perscontact voor deze vooruitblik  

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu  
T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553547 
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