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A. INDLEDNING

På Det Europæiske Råds forårsmøde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 blev der fastsat to 
nye mål med henblik på at skabe et nyt økonomisk, socialt og miljømæssigt genopsving i Den 
Europæiske Union for at gøre EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske 
videnbaserede økonomi i verden ledsaget af en kvalitativ og kvantitativ forbedring i 
beskæftigelsen og en større social sammenhæng.

Lissabon-strategien har fastsat ambitiøse mål, som vedrører hele det europæiske samfund, 
herunder også kvinder: skabelse et bedre beskæftigelsesniveau, udarbejdelse af en aktiv 
aldringspolitik, etablering af et samfund med forsknings og information og livslang 
uddannelse.

I de seneste fire år efter lanceringen af Lissabon-strategien har der være en opbremsning i den 
økonomiske aktivitet i Europa, som har gjort det vanskeligt at realisere de fælles mål. I en 
række undersøgelser som f.eks. rapporten fra gruppen på højt plan under forsæde af Wim 
Kok1 understregedes behovet for at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at 
rationalisere og forenkle processen.

B. DE VIGTIGSTE OMRÅDER I EVALUERINGEN

For så vidt angår kønsdimensionen, kan der fastslås seks hovedevalueringsområder, som bør 
overvejes nærmere. Det drejer sig om beskæftigelse, lønforskel, adgang til livslang 
uddannelse, fremme af nye arbejdsformer, tilpasning af arbejdstiden og deling af 
opgaver og ansvar.

Disse områder er blevet analyseret i Temaafdelingen i Generaldirektoratet for Interne 
Politikker, som har udarbejdet et referencedokument, der foreligger på engesk og fransk2.

C. OFFENTLIG HØRING 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling har afholdt en offentlig høring om 
midtvejsevalueringen af Lissabon-strategien ud fra et kønssapekt med deltagelse af eksperter 
fra forskellige medlemsstater, administrationer, foreninger og arbejdsmarkedets parter3.
Blandt de foreslåeede foranstaltninger skal især nævnes: 
− Behovet for at integrere kønsaspektet (Gender Mainstreaming) i de overordnede 

retningslinjer for de økonomiske politikker (BEPG)
− Anerkendelse i de økonomiske politikker af kvinders rolle i husholdningen
− Anerkendelse af arbejde i hjemmet, således at det kan give pensionsrettigheder

  
1 "Jobs, Jobs, Jobs - Skabelsen af mere beskæftigelse i Europa". November 2003.
2 Jf. ´L'évaluation de la Stratégie de Lisbonne vue de la perspective du genre, Europa-Parlamentet, Temaafdeling 
C, IP/C/FEMM/NT/2005-5 af 11.10.2005.
3 Offentlig høring, 25. januar 2005.



DT\572821DA.doc 3/4 PE 360.118v01-00

DA

− Permanent sammenhæng mellem fleksibilitet og sikkerhed på arbejdspladsen men henblik 
på at forene familieliv og arbejdsliv uden risiko for social usikkerhed

− I forbindelse med nye modeller for tilrettelæggelse af arbejdet er det nødvendigt at 
udarbejde kontrakter med fleksible arbejdstider, således at det bliver lettere for kvinder at 
komme ind på arbejdsmarkedet og blive der

− Gennem en bedre social sikring og skattefordele at reducere forskellen mellem mænd og 
kvinder, for så vidt angår ansvaret i hjemmet og opdragelsen af små børn.

D. DEN ÆNDREDE LISSABON-STRATEGI

1. En strategi med et nyt fokus

På Det Europæiske Råds forårsmøde var man positiv over for Kommissionens forslag om at 
fokusere Lissabon-strategien på vækst og beskæftigelse for at nå målet om den mest 
konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden1.
Der foreslås desuden en ny styringsmetode bestående i en forenkling af retningslinjerne for og 
opfølgningen af strategien både på fællesskabs- og på medlemsstatsniveau.

Rent skematisk tager revisionen af Lissabon-strategien sig ud på følgende måde: 

AKTIONSOMRÅDER

VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

PRIORITERINGER

1. Udbygning og uddybelse af det indre marked
2. Forbedring af europæisk og national regulering
3. Sikring af åbne og konkurrencedygtige markeder i og uden for Europa
4. Udbygning og forbedring af europæisk infrastruktur
5. Forhøjelse og forbedring af investeringer i forskning og udvikling
6. Fremme af innovation, overtagelse af IKT og bæredygtig ressourceanvendelse
7. Bidrag til et stærkt europæisk industrigrundlag
8. Mere attraktivt for folk at komme i arbejde og modernisering af de sociale 
sikringsordninger
9. Fremme af arbejdstageres og virksomheders omstillingsevne og fleksibel adgang til 
arbejdsmarkeder
10. Forhøjelse af investeringerne i menneskelig kapital gennem bedre uddannelse og 
færdigheder.

STYRINGSMETODE

  
1 Kommissionen (2005) 24 af 2.2.2005.
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a. Planlægning
Kommissionen vedtager et fælles dokument med de overordnede retningslinjer for de 
økonomiske politikker og retningslinjerne for beskæftigelsen. Retningslinjerne dækker 
fremover tre år (2005-2008) og ledsages af Lissabon-programmet 2005-2008. 

b. Opfølgning
Fra 2006 skal medlemsstaterne forelægge en fælles rapport for Kommissionen om 
gennemførelsen af de reformplaner, som de vedtager i andet halvår af 2005.

2. Kønsdimensionen i præmisserne

I sin meddelelse til Rådet siger Kommissionen, at kvindernes enorme potentiale på 
arbejdsmarkedet endnu ikke er fuldt udnyttet, og den opfordrer desuden arbejdsmarkedets 
parter til at forsøge at fjerne den lønmæssige forskelsbehandling mellem mænd og kvinder. 
Kommissionen erkender ligeledes, at det er vanskeligt at kombinere familieliv og arbejdsliv 
og understreger nødvendigheden af at tilvejebringe ordentlige børnepasningsfaciliteter i 
medlemsstaterne.

Det Europæiske Råds forårsmøde bekræftede på sin side desuden endnu en gang målet om 
fuld beskæftigelse, idet det understregede behovet for at integrere foranstaltninger, der gør det 
muligt at forene familieliv og arbejdsliv.

4. De første virkninger af revisionen: De integrerede retningslinjer1

I forlængelse af forelæggelsen af den nye strategi fremlagde Kommissionen et integreret 
dokument med de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker (BEPG) og et 
forslag til beslutning om retningslinjerne for beskæftigelsespolitikkerne 

Det integrerede dokument indeholder 23 retningslinjer (15 BEPG-retningslinjer og 8 
beskæftigelseretningslinjer), hvoraf 9 fortjener særlig opmærksomhed, for så vidt angår 
kønsdimensionen.

Ø To beskæftigelsesretningslinjer vedrører direkte kønsdimensionen:

- Beskæftigelsesretningslinje 16: At gennemføre beskæftigelsespolitikker, der sigter mod 
fuld beskæftigelse, bedre kvalitet og produktivitet i arbejdet og styrket social og territorial 
samhørighed.

Denne retningslinje understreger behovet for at integrere spørgsmålet om ligestilling mellem 
mænd og kvinder med henblik på at nå de kvantificerede mål for fuld beskæftigelse.
Den understreger ligeledes behovet for at forene fleksibilitet og beskæftigelseskvalitet med 
det formål at få de forskellige kategorier på arbejdsmarkedet, der skal bidrage til fuld 
beskæftigelse.

- Beskæftigelsesretningslinje 17: At anlægge en livscyklustilgang til arbejdet.
  

1 KOM (2005) 141 af 12.4.2005.
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Denne retningslinje omfatter foranstaltninger, der skal forene arbejdsliv og familieliv med det 
formål at reducere ulighederne mellem mænd og kvinder på beskæftigelsesområdet. 
Hovedvægten er lagt på børnepasningsmuligheder. Den hænger sammen med BEPG-
retningslinje 2 "For at værne om økonomisk bæredygtighed", hvor det understreges, at det er 
nødvendigt at tage fat på spørgsmålet om befolkningens aldring.

Ø Syv andre retningslinjer omhandler spørgsmål i forbindelse med kvinders adgang til 
arbejdsmarkedet og ligestilling mellem kønnene uden at gøre dem til en specifik 
målsætning eller henvise til deres indvirkning på kønssapektet.

- BEPG-retningslinje 3: Til at fremme en effektiv fordeling af ressourcer. Denne 
retningslinje anbefaler tilpasning af skattestrukturerne, så de styrker vækstpotentialet, og 
tildeling af betydelige budgetmidler til fremme af væksten.

- BEPG-retningslinje 5: For at sikre, at lønudviklingen bidrager til makroøkonomisk 
stabilitet og vækst. Denne retningslinje knytter især lønudviklingen til produktiviteten og 
foreskriver forsigtighed i forhold til lønstigninger. Der er knyttet til 
beskæftigelsesretningslinje 21 "At sørge for beskæftigelsesfremmende udvikling af løn og 
andre arbejdskraftomkostninger", hvor der kræves særlig opmærksomhed på lavtlønnede og 
dem, der kommer ind på arbejdsmarkedet for første gang.

- BEPG-retningslinje 10: For at fremme mere iværksætterånd og skabe et 
erhvervsfremmende miljø for SMV'er. Denne retningslinje anbefaler forbedring af det 
finansielle miljø og uddannelse for at fremme etableringen af små og mellemstore 
virksomheder.

- Beskæftigelsesretningslinje 18: At sørge for rummelige arbejdsmarkeder for jobsøgende 
og handicappede. Denne retningslinje foreslår gennemførelse af foranstaltninger, der kan 
sikre et tilstrækkeligt højt socialt beskyttelsesniveau og personlig hjælp til jobsøgning.

- Beskæftigelsesretningslinje 20: At skabe større fleksibilitet og samtidig sikkerhed i 
beskæftigelsen og begrænse opdelingen af arbejdsmarkedet. Denne retningslinje anbefaler 
foregribelse af forandringer i tilknytning til handelsåbning med henblik på at bringe de sociale 
omkostninger ned, især gennem flere forskellige aftale- og arbejdstidsordninger.

-LD 22 et 23 (EMPLOI) xx.  xx
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