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Új nyomon követési eszköz a nemek közötti 
egyenlőség mérésére az európai régiókban

A nemek közötti egyenlőség az EU egyik alapvető értéke, és 
fejlődésének mérése a hatékony döntéshozatal szerves 
részét képezi. Miközben számos eszköz áll rendelkezésre 

az országok szintjén történő mérésre, nincs olyan eszköz, amely 
a regionális különbségeket mérné Európa-szerte.

A jelenlegi regionális nyomonkövetési eszköz keretén belül 
megfelelő összetett mutatókat dolgoztak ki e sokrétű jelenség 

kiegészítése és támogatása érdekében. Ezek a Női Hátrány-
mutató (Female Disadvantage Index, FemDI) és a Női Telje-
sítménymutató (Female Achievement Index, FemAI). Az első 
mutató a nők által elszenvedett hátrányokat méri fel azon 
regionális különbségek mérésével, ahol a nők rosszabb ered-
ményeket érnek el a férfiaknál. 
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A második mutató a nők által elért teljesítményt méri a legjobb 
női regionális teljesítményhez képest Európában. A két mutató 
ötvözése segít a nemek közötti egyenlőség megértésében 
a különböző régiók és tagállamok között. 

Az európai regionális nyomonkövetési eszköz az uniós politika 
számára hét releváns területre épül: munka és pénz, tudás, idő, 
erő, egészség, biztonság és életminőség. A területek a nemek 
közötti egyenlőséget mérő, 30-nál is több egyéni mutatót von-
nak össze. A mutatók szinte mindegyik NUTS II szintű régióban 
(270 régió) mérik a nőket érő hátrányokat és a nők teljesítmé-
nyét. A mutatókhoz a legfrissebb adatokat a jövedelmekre és 

életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikából (EU-SILC) 
származó mikroadatokból, az európai uniós munkaerő-felmé-
résből (EU LFS), a jövedelemszerkezeti felmérésből (EU SES), 
a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) 
nemekre vonatkozó statisztikai adatbázisából és a Gallup World 
Poll mikroadataiból gyűjtötték össze. A legtöbb adatpont 2017-
ből származik. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/
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