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A. INLEIDING

Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad van Lissabon op 23 en 24 maart 2000 zijn 
nieuwe doelstellingen geformuleerd voor het tot stand brengen van vernieuwing in de 
Europese Unie op economisch en sociaal terrein en op het gebied van milieu, teneinde van 
Europa de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken, in 
combinatie met een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de werkgelegenheid en een 
grotere sociale samenhang.

In de strategie van Lissabon zijn ambitieuze doelen gesteld die de volledige Europese 
samenleving, inclusief vrouwen, betreffen: de arbeidsparticipatie verbeteren, een strategie 
uitwerken voor actief ouder worden, een maatschappij tot stand brengen van onderzoek en 
informatie en van onderwijs en opleiding gedurende het hele leven.

Tijdens de vier eerste jaren na de start van de strategie van Lissabon is in Europa een gestage 
vertraging in de economische bedrijvigheid opgetreden die de verwezenlijking van de 
overeengekomen doelstellingen heeft bemoeilijkt. In een reeks van studies, waaronder het 
verslag van de werkgroep op hoog niveau onder voorzitterschap van Wim Kok1, is 
onderstreept dat met spoed de noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen om het 
proces te rationaliseren en te vereenvoudigen.

B. DE BELANGRIJKSTE AANDACHTSGEBIEDEN

Op het punt van de genderdimensie zijn er zes hoofdgebieden waarop de aandacht moet 
worden geconcentreerd. Dat zijn werkgelegenheid, verschillen in beloning, toegang tot 
onderwijs en opleiding tijdens het hele leven, bevordering van nieuwe werkvormen, 
inrichting van werktijden en het delen van taken en verantwoordelijkheden.

  

1 Jobs, Jobs, Jobs - Creating more employment in Europe,  november 2003.
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Deze gebieden zijn geanalyseerd binnen de beleidsondersteunende afdeling van het 
Directoraat-generaal Intern Beleid, dat een referentiedocument heeft opgesteld dat in het 
Engels en het Frans beschikbaar is1.

C. OPENBARE HOORZITTING

De Commissie rechten van de vrouw en gender equality heeft een openbare hoorzitting 
georganiseerd over het onderwerp van de tussentijdse herziening van de strategie van 
Lissabon vanuit genderperspectief, waaraan werd deelgenomen door deskundigen uit 
verschillende lidstaten, van overheden, verenigingen en sociale partners2. 

Van de voorgestelde maatregelen verdienen de volgende vermelding: 

- de noodzaak van integratie van het beginsel van gelijke kansen voor vrouwen en mannen 
("gendermainstreaming") in de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB);

- erkenning in het economisch beleid van de rol van vrouwen bij het draaiende houden van 
het huishouden;

- erkenning van huishoudelijk werk, zodanig dat hieraan pensioenrechten kunnen worden 
ontleend;

- permanente koppeling tussen flexibiliteit van werk en arbeidszekerheid teneinde het 
gezinsleven en het beroepsleven met elkaar te verenigen zonder risico van afbreuk aan 
werkzekerheid;

- in het kader van nieuwe modellen van arbeidsorganisatie voorzien in contractvormen met
een gedifferentieerde aanpak van de werktijd, teneinde de toegang van vrouwen tot de 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken en te bevorderen dat zij ook op die arbeidsmarkt 
blijven;

- het verkleinen van de verschillen tussen mannen en vrouwen ten aanzien van de 
huishoudelijke verantwoordelijkheden en de opvoeding van zeer jonge kinderen, door een 

  

1 Vgl. L'évaluation de la Stratégie de Lisbonne vue de la perspective du genre, Europees Parlement, 
Beleidsondersteunende afdeling C, IP/C/FEMM/NT/2005-5 van 11.4.2005.
2 Openbare hoorzitting van 25 januari 2005.
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betere sociale bescherming en fiscale voordelen.

D. HERZIENE STRATEGIE VAN LISSABON

1. Geheroriënteerde doelstelling

De Europese voorjaarsraad heeft het voorstel van de Europese Commissie om de strategie van 
Lissabon vooral te richten op groei en werkgelegenheid teneinde de doelstelling van de meest 
concurrerende kenniseconomie ter wereld te bereiken, positief ontvangen1.

In de herziening wordt ook een nieuwe methode van governance voorgesteld die bestaat uit 
een vereenvoudiging van de richtsnoeren en de follow-up van de strategie, zowel op 
communautair niveau als op het niveau van de lidstaten. 

Schematisch ziet de herziening van de strategie van Lissabon er als volgt uit: 

ACTIETERREINEN

GROEI EN WERKGELEGENHEID

PRIORITEITEN

1. De interne markt uitbreiden en verdiepen. 
2. Het Europese en nationale regelgevingskader verbeteren.
3. Zorgen voor open en concurrerende markten binnen en buiten Europa. 
4. De Europese infrastructuren uitbreiden en verbeteren.
5. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling opvoeren en verbeteren. 
6. Innovatie, de invoering van ICT en duurzaam gebruik van hulpbronnen vergemakkelijken.

  

1 COM(2005) 24 van 2.2.2005.
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7. Bijdragen tot een stevige industriële basis in Europa.
8. Meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen en de socialezekerheidsstelsels moderniseren. 
9. Het aanpassingsvermogen van werknemers en ondernemingen en de flexibiliteit van de 
arbeidsmarkten verbeteren.
10. Investeringen in menselijk kapitaal verhogen door middel van beter onderwijs en betere 
opleiding.

GOVERNANCE

a. Programmering 

De Commissie neemt één document aan waarin alle globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid en de werkgelegenheidsrichtsnoeren zijn vervat. De richtsnoeren worden voortaan 
gepland voor een periode van drie jaar (2005-2008) en worden begeleid door het programma 
van Lissabon 2005-2008.

b. Follow-up

Met ingang van 2006 moeten de lidstaten bij de Commissie één verslag indienen over de 
tenuitvoerlegging van de hervormingsplannen die zij in de tweede helft van 2005 zullen 
goedkeuren.

2. De genderdimensie in de uitgangspunten

In haar mededeling aan de Raad erkent de Commissie dat het enorme potentieel van vrouwen 
op de arbeidsmarkt nog bij lang na niet volledig wordt benut. Zij roept de sociale partners 
ertoe op zich in te zetten om een einde te maken aan de verschillen in beloning tussen mannen 
en vrouwen. De Commissie erkent ook de problemen van het combineren van beroeps- en 
gezinsleven en legt het accent op de noodzaak van adequate structuren voor kinderopvang in 
de lidstaten.

De Europese voorjaarsraad op zijn beurt bekrachtigt de doelstelling van volledige 
werkgelegenheid, maar onderstreept daarbij de noodzaak van maatregelen die het mogelijk 
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maken het gezinsleven en het beroepsleven met elkaar te verenigen.

3. De eerste effecten van de herziening: de geïntegreerde richtsnoeren1

Aansluitend op de presentatie van de nieuwe strategie heeft de Europese Commissie een 
geïntegreerd document gepresenteerd met een aanbeveling voor de GREB (globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid) en een voorstel voor een besluit betreffende de 
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid.

Het geïntegreerde document omvat 23 richtsnoeren (15 GREB en 8 Werkgelegenheid), 
waarvan er 9 bijzondere aandacht verdienen voor wat betreft de genderdimensie.

Ø Twee richtsnoeren voor de werkgelegenheid raken rechtstreeks aan de 
genderdimensie: 

- RS 16 (WERKGELEGENHEID): ten uitvoer leggen van werkgelegenheidsbeleid dat 
gericht is op het bereiken van volledige werkgelegenheid, het verbeteren van de kwaliteit 
van werk en de arbeidsproductiviteit en het versterken van sociale en territoriale 
samenhang. 

In dit richtsnoer wordt de noodzaak benadrukt van integratie van de kwestie van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen om de gekwantificeerde doelstellingen ten aanzien van de 
volledige werkgelegenheid te verwezenlijken.

Ook wordt de noodzaak onderstreept van het combineren van flexibiliteit en kwaliteit van 
werk teneinde de verschillende categorieën die moeten bijdragen aan de volledige 
werkgelegenheid, naar de arbeidsmarkt te trekken. 

- RS 17 (WERKGELEGENHEID): een benadering van werk aanmoedigen die rekening 
  

1 COM(2005)0141 van 12.4.05.
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houdt met alle levensfasen. 

Dit richtsnoer omvat de maatregelen die erop gericht zijn het beroepsleven verenigbaar te 
maken met het gezinsleven teneinde de verschillen tussen mannen en vrouwen op het punt 
van werkgelegenheid te verkleinen. Het accent wordt gelegd op voorzieningen voor 
kinderopvang. Dit richtsnoer is gekoppeld aan richtsnoer 2 (GREB) "Een duurzame 
economische ontwikkeling waarborgen", waar het accent ligt op de noodzaak een oplossing te 
vinden voor de gevolgen van de vergrijzing.

Ø Bij zeven andere richtsnoeren is er een verband met de problematiek van de toegang 
van vrouwen tot de arbeidsmarkt en gendergelijkheid, zonder dat deze als een 
specifieke doelstelling wordt genoemd of dat expliciet de impact van de 
genderdimensie wordt erkend.

- RS 3 (GREB) Een efficiënte allocatie van productiemiddelen bevorderen. In dit richtsnoer 
wordt aanpassing van belastingstelsels aanbevolen om het groeipotentieel te versterken, 
evenals de toewijzing van begrotingsmiddelen aan uitgavencategorieën die tot meer groei 
leiden.

- RS 5 (GREB) Loonontwikkeling en prijsstabilisatie. Dit richtsnoer legt met name een 
verband tussen de ontwikkeling van lonen en salarissen en de productiviteit en pleit voor 
voorzichtigheid met loonsverhogingen. Dit richtsnoer is gekoppeld aan RS 21 
(WERKGELEGENHEID) "erop toezien dat lonen zich ontwikkelen op een wijze die 
bevorderlijk is voor de werkgelegenheid", die speciale aandacht vraagt voor laagbetaalde 
werknemers en nieuwkomers op de arbeidsmarkt.

- RS 10 (GREB) Het ondernemersschap bevorderen en het klimaat voor het MKB 
verbeteren. Dit richtsnoer beveelt aan het financiële kader en de opleiding te verbeteren 
teneinde de oprichting van nieuwe kleine en middelgrote bedrijven te bevorderen.

- RS 18 (WERKGELEGENHEID) Arbeidsmarkten toegankelijker maken. In dit richtsnoer 
wordt voorgesteld maatregelen te nemen voor een adequaat niveau van sociale bescherming 
en een gepersonaliseerde bijstand bij het zoeken van werk.
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- RD 20 (WERKGELEGENHEID) Flexibiliteit bevorderen zonder afbreuk te doen aan 
werkzekerheid. Hierin wordt aanbevolen te anticiperen op veranderingen in samenhang met 
de openstelling van de markten, teneinde de maatschappelijke kosten tot een minimum te 
beperken, met name via diversificatie van contracttypes. 

- RS 22 en 23 (WERKGELEGENHEID) Investeren in menselijk kapitaal en onderwijs-
opleidingsstelsels aanpassen aan de vraag van de markt. Deze twee richtsnoeren gaan uit 
van levenslang leren en erkenning van formele of informele opleiding.

Hierbij moet worden opgemerkt dat in de op 26 mei 2005 door het Europees Parlement 
aangenomen wetgevingsresolutie over de richtsnoeren voor de werkgelegenheid1 een groot 
aantal amendementen is opgenomen over gendergelijkheid, met name over verschillen in 
salaris, toegang tot de arbeidsmarkt, opleiding en nieuwe bronnen van werkgelegenheid2.

E. CONCLUSIES

Ondanks de geconstateerde vooruitgang moet er nog heel veel worden gedaan om te bereiken 
dat vrouwen hun rol in de strategie van Lissabon ten volle kunnen vervullen. Een eerste 
conclusie moet echter nu al worden getrokken: zonder de inbreng van vrouwen is de strategie 
van Lissabon gedoemd te mislukken. De door de Commissie en de Raad nagestreefde doelen 
zijn onvoldoende om de nog altijd bestaande ongelijkheden weg te nemen, met name wat 
betreft de toegang tot de werkgelegenheid en de verschillen in beloning. 

De tweede conclusie die kan worden getrokken, is dat de aanpak van de Commissie en de 
Raad ten aanzien van vrouwen in de strategie van Lissabon volledig afhankelijk is gemaakt 
van de doelstellingen. Wat de voorgestelde maatregelen betreft, blijft de aanpak van integratie 
van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het algemene beleid (gendermainstreaming)
grotendeels een luchtspiegeling, terwijl er voor genderbudgeting zelfs geen enkele aandacht 

  

1 Vgl. Advies van de Commissie rechten van de vrouw en gender equality (Rapporteur voor advies: mevrouw 
Astrid Lulling).

2 C6-0111/2005 - 2005/0057 (CNS), met name de amendementen 4, 9-13 en 20-22.
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is. 

Bovendien mag een kwantitatieve beoordeling van de vooruitgang, temeer wanneer deze niet 
onvoorwaardelijk positief uitvalt, niet de aandacht afleiden van het feit dat de oorzaak van de 
verschillen nog altijd discriminatie van vrouwen is. Een overtuigend bewijs is het ontbreken 
van een directe samenhang tussen een hoger onderwijsniveau en de participatiegraad van 
jonge vrouwen. De voorgestelde nieuwe maatregelen moeten dus worden beoordeeld aan de 
hand van deze fundamentele constatering.

In het kader van de nieuwe governance-methode zou het nuttig zijn een hoofdstuk op te 
nemen over de genderdimensie en de impact van de voorgestelde maatregelen op 
gendergelijkheid, in het bijzonder in het kader van de "levensloop"-aanpak met betrekking tot 
werk. Door een permanente beoordeling van deze impact zouden de Commissie en de 
lidstaten waar nodig de genomen maatregelen kunnen bijstellen.

De globale richtsnoeren voor het economisch beleid zouden ook meer op de specifieke 
situatie van vrouwen moeten worden gericht en maatregelen moeten voorstellen. Hoewel 
sommige maatregelen mogelijk rechtstreeks gevolgen hebben voor vrouwen, is er geen 
systematische aanpak op basis van de genderdimensie (MKB, fiscale maatregelen), hetgeen 
de facto het potentiële effect van deze maatregelen op zowel de groei als de werkgelegenheid 
beperkt.


