
Εργαλειοθήκη για τη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό 
στο πλαίσιο των Ταμείων της ΕΕ

Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου

Το EIGE ανέπτυξε μια επιγραμμική εργαλειοθήκη για την εφαρμογή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στη δημοσιονομική 
διαδικασία που αφορά τα Ταμεία της ΕΕ.

Για ποιον λόγο χρειάζεται μια εργαλειοθήκη για τη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό στο πλαίσιο των Ταμείων της ΕΕ;
Τα Ταμεία της ΕΕ συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών 
εργαλείων για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων 
και τη μείωση των ανισοτήτων. Η ισότητα των φύλων έχει 
ενταχθεί στο νομικό πλαίσιο και στο πλαίσιο πολιτικής των 
Ταμείων της ΕΕ ως ζωτικής σημασίας «οριζόντια αρχή». Αυτό 
σημαίνει ότι εφαρμόζεται με οριζόντιο τρόπο για την επίτευξη 
όλων των στόχων πολιτικής των Ταμείων της ΕΕ.

Η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό 
στο πλαίσιο των Ταμείων της ΕΕ:
 • θα επιτρέψει την τήρηση των νομικών απαιτήσεων της ΕΕ·

 • θα ενισχύσει τη λογοδοσία, τον προσανατολισμό στα 
αποτελέσματα, καθώς και την αποτελεσματικότητα του 
χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και της διαχείρισης των 
Ταμείων της ΕΕ·

 • θα αυξήσει τη διαφάνεια προάγοντας τη συμμετοχή των 
γυναικών και των ανδρών στις δημοσιονομικές διαδικασίες·

 • θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική 
συνοχή, καθώς και στην ευημερία των πολιτών της, και

 • θα προωθήσει την ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλη 
τους την πολυμορφία.
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Σε ποιους απευθύνεται 
η εργαλειοθήκη;
 • στις διαχειριστικές αρχές που συμμετέχουν στον 

προγραμματισμό των Ταμείων της ΕΕ·
 • στους ενδιάμεσους φορείς οι οποίοι υλοποιούν τα έργα 

των Ταμείων της ΕΕ·
 • στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την ισότητα των 

φύλων·
 • στο προσωπικό της ΕΕ που ασκεί καθήκοντα σχετικά με 

τα Ταμεία της ΕΕ.

Οι τρεις πρώτες ενότητες εισάγουν την έννοια της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό 
και εξετάζουν τη σημασία της για τα Ταμεία της ΕΕ. Η ενότητα 
4 παρέχει 11 πρακτικά εργαλεία για τη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό που αφορούν:

το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ·

τον εθνικό/υποεθνικό προγραμματισμό και την 
υποστήριξη σε επίπεδο προγράμματος, και

την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση.

Κάθε εργαλείο αναδεικνύει ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη και περιέχει συνδέσμους οι οποίοι 
παραπέμπουν στους συναφείς κανονισμούς που διέπουν τα Ταμεία της ΕΕ, βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους χρήστες 
να κατανοήσουν για ποιον λόγο και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο εργαλείο. 
Η εργαλειοθήκη του EIGE για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό είναι διαθέσιμη σε 22 
γλώσσες της ΕΕ.

Ποιο είναι το περιεχόμενο της εργαλειοθήκης;
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Εργαλείο 1
Σύνδεση των Ταμείων της ΕΕ με 
το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ 
για την ισότητα των φύλων

Το εργαλείο αυτό περιγράφει τις βασικές πολιτικές της 
ΕΕ και τους στόχους σε σχέση με την ισότητα των φύλων 
στο πλαίσιο των Ταμείων της ΕΕ. Στόχος του είναι να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές να 
ευθυγραμμίσουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
προγραμμάτων των Ταμείων της ΕΕ με τις στρατηγικές και 
τα κανονιστικά της πλαίσια για την ισότητα των φύλων.

Εργαλείο 2
Ανάλυση των ανισοτήτων μεταξύ 
των φύλων και των αναγκών των φύλων 
σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο

Το εργαλείο προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με την 
ανάλυση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και 
των διαφορετικών αναγκών γυναικών και ανδρών 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων των Ταμείων της ΕΕ. 
Η διενέργεια ανάλυσης θεμάτων φύλου διασφαλίζει 
ότι ο προγραμματισμός σας:

 • θα είναι τεκμηριωμένος·

 • θα είναι υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικός·

 • θα προωθεί την ισότητα των φύλων και θα 
επικεντρώνεται σε γυναίκες και άνδρες που ζουν 
σε δυσχερείς και μειονεκτικές συνθήκες.

Εργαλείο 3
Επιχειρησιακή εφαρμογή της ισότητας 
των φύλων σε στόχους πολιτικής και σε 
ειδικούς στόχους/μέτρα

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο 
αυτό όταν καταρτίζουν συμφωνίες εταιρικής σχέσης, 
και οι διαχειριστικές αρχές σε εθνικό και υποεθνικό 
επίπεδο όταν καταρτίζουν επιχειρησιακά προγράμματα, 
προκειμένου να προαγάγουν την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών σε όλη την πολυμορφία τους σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Εργαλείο 4
Συντονισμός μεταξύ των Ταμείων της ΕΕ 
για την προαγωγή της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Το εργαλείο αυτό διερευνά τις δυνατότητες συντονισμού 
της χρήσης των κονδυλίων για την προαγωγή της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις διαχειριστικές 
αρχές που συμμετέχουν στον προγραμματισμό των 
Ταμείων της ΕΕ σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Στο 
πλαίσιο της κατάρτισης συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της 
συνδυασμένης χρήσης των κονδυλίων στην εκάστοτε 
συμφωνία, στο δε πλαίσιο της κατάρτισης επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για τον καθορισμό της συνδυασμένης 
χρήσης των κονδυλίων σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Σε επίπεδο ΕΕ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
παρακολούθηση της προόδου στην εφαρμογή της 
οδηγίας για την προαγωγή της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενώ γενικότερα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 
δράσεων για την προαγωγή των ίσων δικαιωμάτων 
γυναικών και ανδρών και την παροχή ευκαιριών στην 
αγορά εργασίας.

Τα 11 εργαλεία ένα προς ένα:
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Εργαλείο 5
Καθορισμός εταιρικών σχέσεων 
και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης – 
προσδιορισμός σχετικών εταίρων, του 
ρόλου των εμπειρογνωμόνων σε θέματα 
φύλου και της σύνθεσης των επιτροπών 
παρακολούθησης

Οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν το 
εργαλείο αυτό για να διασφαλίζουν ότι:

 • οι σχετικοί παράγοντες, ιδίως όσοι διαθέτουν 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου, θα 
συμμετέχουν στις διαδικασίες προγραμματισμού και 
παρακολούθησης των Ταμείων της ΕΕ, καθώς και ότι

 • όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή προγραμμάτων των Ταμείων της ΕΕ θα 
ενσωματώνουν την ανάλυση σε θέματα φύλου στην 
πρακτική τους.

Οι εταίροι των Ταμείων της ΕΕ κατευθύνουν τον 
προγραμματισμό και την υλοποίηση, επιβλέπουν τις 
επιδόσεις του προγράμματος και εγκρίνουν κριτήρια 
επιλογής έργων και σχέδια αξιολόγησης. Ο ρόλος τους 
είναι να διασφαλίζουν την ποιότητα των διαδικασιών 
των Ταμείων της ΕΕ και την ευθυγράμμισή τους με τους 
γενικούς στόχους της ΕΕ και των κρατών μελών.

Εργαλείο 6
Ανάπτυξη ποσοτικών και ποιοτικών 
δεικτών για την προαγωγή της ισότητας 
των φύλων

Το εργαλείο αυτό θα σας παρέχει τη δυνατότητα:

 • να καθορίζετε ειδικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς 
δείκτες για την προαγωγή της ισότητας των φύλων, 
διευρύνοντας τους ήδη καθορισμένους κοινούς 
δείκτες για κάθε κονδύλιο. Με τον τρόπο αυτόν τα 
κράτη μέλη και η ΕΕ θα μπορούν να έχουν καλύτερη 
πληροφόρηση σχετικά με τη συμβολή των κονδυλίων 
στην ισότητα των φύλων· και

 • να ευθυγραμμίζετε τους εν λόγω δείκτες με τις εθνικές 
προτεραιότητες στον τομέα της ισότητας των φύλων. 
Με τον τρόπο αυτόν τα κράτη μέλη θα μπορούν να 
έχουν καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τη συμβολή 
των κονδυλίων στην υλοποίηση συγκεκριμένων 
εθνικών προτεραιοτήτων για την ισότητα.

Οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν 
το εργαλείο αυτό σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο 
όταν καταρτίζουν επιχειρησιακά προγράμματα για την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
σε όλη την πολυμορφία τους. Το εργαλείο αυτό είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο σε ό,τι αφορά την παροχή στοιχείων 
για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο 
της ετήσιας ανασκόπησης των επιδόσεων από την 
επιτροπή παρακολούθησης, καθώς και για την ενδιάμεση 
και την εκ των υστέρων αξιολόγηση.

Εργαλείο 7
Καθορισμός κριτηρίων που 
συνεκτιμούν το φύλο για την επιλογή 
έργων

Οι διαχειριστικές αρχές και οι επιτροπές παρακολούθησης 
μπορούν με το εργαλείο αυτό να παρέχουν στήριξη κατά 
τον σχεδιασμό έργων που συνεκτιμούν τη διάσταση 
του φύλου και να καθορίζουν κριτήρια ισότητας των 
φύλων για την επιλογή έργων. Αυτό είναι καθοριστικής 
σημασίας για τη διασφάλιση ότι η ισότητα των φύλων 
θα ενσωματώνεται ως οριζόντια αρχή σε όλες τις 
δραστηριότητες των Ταμείων της ΕΕ.

Εργαλείο 8
Παρακολούθηση της κατανομής 
πόρων για την ισότητα των φύλων 
(διαθέσιμο σε μεταγενέστερο στάδιο)

Το εργαλείο αυτό παρουσιάζει ένα σύστημα 
παρακολούθησης των δαπανών για την επίτευξη 
στόχων σε σχέση με την ισότητα των φύλων στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων των Ταμείων της ΕΕ. Παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση για την 
επίτευξη των στόχων που αφορούν την ισότητα των 
φύλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων 
των Ταμείων της ΕΕ, συνδέοντας τα Ταμεία της ΕΕ με τις 
πολιτικές της ΕΕ και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
(ΣΒΑ) —ιδιαίτερα τον δείκτη ΣΒΑ 5.γ.1 (σχετικά με τις 
χώρες που διαθέτουν συστήματα παρακολούθησης 
της διάθεσης δημόσιων πόρων για την ισότητα των 
φύλων). Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιείται από τις 
διαχειριστικές αρχές στο στάδιο του δημοσιονομικού 
σχεδιασμού και στο στάδιο της επαλήθευσης και της 
αξιολόγησης των δαπανών —τα οποία αποτελούν μέρος 
των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης.
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Εργαλείο 9
Ενσωμάτωση της ισότητας 
των φύλων στον σχεδιασμό έργων

Το εργαλείο αυτό θα σας βοηθήσει να εφαρμόσετε 
στόχους και δείκτες σχετικούς με το φύλο σε συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και σε επιχειρησιακά προγράμματα στο 
επίπεδο του έργου. Οι διαχειριστικές αρχές σε εθνικό 
και υποεθνικό επίπεδο μπορούν να χρησιμοποιούν το 
εργαλείο κατά τα στάδια του σχεδιασμού, της υλοποίησης 
και της παρακολούθησης των έργων. Μπορούν επίσης να 
παρέχουν με αυτό καθοδήγηση σε τοπικούς παράγοντες 
και υπευθύνους υλοποίησης έργων.

Το εργαλείο υποστηρίζει την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
σχετικά με τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής 
σχεδίων που συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου.

Εργαλείο 10
Ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου στις διαδικασίες αξιολόγησης 
και παρακολούθησης

Οι διαχειριστικές αρχές και οι επιτροπές παρακολούθησης 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό για 
να καταρτίσουν ένα «σχέδιο αξιολόγησης», που θα 
συμπεριλαμβάνει την ενδιάμεση και την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση.

Στο σχέδιο αξιολόγησης περιγράφεται ο τρόπος με τον 
οποίο θα αξιολογηθεί το πρόγραμμα, για παράδειγμα όσον 
αφορά τους στόχους και τους δείκτες που συνδέονται 
με την ισότητα των φύλων. Το σχέδιο περιλαμβάνει την  
τακτική αξιολόγηση των προγραμμάτων —με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης και την παροχή 
πληροφοριών για τον σχεδιασμό του επόμενου σταδίου  
του προγράμματος— και παράλληλα ενδιάμεση αξιο
λόγηση το 2024, καθώς και εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
κάθε προγράμματος το 2029. Κάθε αξιολόγηση θα 
πρέπει να εξετάζει τις πτυχές του προγράμματος που  
σχετίζονται με την ισότητα των φύλων.

Εργαλείο 11
Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη δαπάνη πόρων για την ισότητα των φύλων

Το εργαλείο αυτό παρουσιάζει τις πλέον αποτελεσματικές προσεγγίσεις σχετικά με την παρακολούθηση των 
δαπανών για την προώθηση της ισότητας των φύλων:

 • χρηματοοικονομικός έλεγχος του προϋπολογισμού ως προς τη διάσταση του φύλου·

 • παρακολούθηση της κατανομής των κονδυλίων για την προαγωγή της ισότητας των φύλων (βλ. την περιγραφή 
του εργαλείου 8)·

 • ανάλυση των συνεπειών των δαπανών ως προς το φύλο.

Το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται από τις διαχειριστικές αρχές στο στάδιο της επαλήθευσης και της αξιολόγησης 
των δαπανών, το οποίο αποτελεί μέρος των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης.
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