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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toekomst van de strategie van Lissabon vanuit genderperspectief
(2004/2219(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000, van 
Stockholm van 23 en 24 maart 2001, van Barcelona van 15 en 16 maart 2002, van 
Brussel van 20 en 21 maart 2003 en van Brussel van 25 en 26 maart 2004,

– gelet op artikel 2, artikel 3, paragraaf 2, en artikel 141 van het EG-verdrag,

– gezien de communautaire kaderstrategie inzake gelijkheid van vrouwen en mannen 
(2001-2005) (COM(2000)0335), de werkprogramma's voor 2001, 2002, 2003, 2004 en 
2005 van de Commissie (COM(2001)0179, COM(2001)0773, COM(2003)0098) en de 
jaarverslagen inzake gelijkheid van vrouwen en mannen voor 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004 en 2005 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098 en 
COM(2004)0115, COM(2005)0044),

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Europese Raad van de lente van 2005 
"Samen werken aan werkgelegenheid en groei. Een nieuwe start voor de Lissabon-
strategie" (COM(2005)0024), 

– gezien het verslag van de groep op hoog niveau, voorgezeten door de heer Wim Kok, van 
november 2003,1

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 maart 2004 over het combineren van beroep, 
gezin en privé-leven2 ,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 februari 2004 over de organisatie van de 
arbeidstijd3 ,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 2003 over gendermainstreaming in het 
Europees Parlement4, 

– gezien de structurele indicatoren,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-
0000/2005)

A. overwegende dat de Europese Raad van Lissabon strategische doelstellingen heeft 

  
1 "Jobs, Jobs, Jobs. Creating more employment in Europe". Verslag van de taakgroep werkgelegenheid onder 
voorzitterschap van Wim Kok, november 2003.
2 PB 102 E van 28.4.2004, blz. 492.
3 PB 97 E van 22.4.2004, blz. 566.
4 PB 61 E van 10.3.2004, blz. 384.
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goedgekeurd die erop zijn gericht om van de Unie de meest dynamische en meest 
concurrerende kenniseconomie ter wereld te maken, die tot een duurzame economische 
groei in staat is; dat de doelstellingen voor volledige werkgelegenheid, kwaliteit van de 
werkgelegenheid en een grotere sociale samenhang ook betrekking hebben op vrouwen,

B. overwegende dat bij de herziening halverwege het parcours van de "strategie van 
Lissabon" de doelstellingen opnieuw op de groei en de werkgelegenheid zijn gericht en
dat er een nieuwe vorm van bestuur wordt voorzien, 

C. overwegende dat er voor de strategie van Lissabon indicatoren en gemeenschappelijke 
doelstellingen zijn opgesteld die regelmatig moeten worden geëvalueerd om een beter 
zicht te krijgen op de geboekte vooruitgangen en de aan te gane uitdagingen,

D. overwegende dat tijdens de Europese Raad van Lissabon de doelstelling werd 
geformuleerd om tegen 2010 een arbeidsparticipatie van 60 % van de vrouwen te behalen; 
dat er tijdens de Europese Raad van Stockholm een tussentijdse doelstelling zijn
toegevoegd, met name om tegen eind 2005 een arbeidsparticipatie van 57 % van de 
vrouwen te behalen, en een van 55 % voor oudere werknemers, mannen en vrouwen 
samen,

E. overwegende dat de arbeidsparticipatie van vrouwen is toegenomen en in 2003 in de 
uitgebreide Europese Unie 55,1 % bedroeg; dat de vooruitgang sedertdien is vertraagd; dat 
de arbeidsparticipatie van oudere vrouwen bijzonder laag blijft,

F. overwegende dat de vertraging van de wereldeconomie en de demografische uitdaging 
waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd, ertoe aanzetten om zo goed mogelijk 
gebruik te maken van het potentieel van vrouwelijke arbeidskrachten,

G. overwegende dat er talloze discrepanties blijven bestaan tussen vrouwen en mannen, met 
name betreffende het verschil in beloning, toegang tot de arbeidsmarkt, onderwijs en 
levenslang leren,

H. overwegende dat in de uitgebreide Europese Unie het verschil in salaris 15 % bedraagt; 
dat de vermindering van dit verschil een middel is om werken voor vrouwen 
aantrekkelijker te maken, wat zal bijdragen tot de toename van hun arbeidsparticipatie en 
tot het volledige gebruik van de investeringen in menselijk kapitaal,

I. overwegende dat steeds meer vrouwen hogere studies volgen; dat steeds meer vrouwen 
gediplomeerd, opgeleid en gekwalificeerd zijn,

J. overwegende dat onderwijs en levenslang leren bijdragen tot de ontplooiing van vrouwen 
en mannen en hen in staat stellen zich op de arbeidsmarkt aan te passen aan de uitdagingen 
van de kennismaatschappij,

K. overwegende dat tijdens de Europese Raad van Lissabon het belang is erkend om de 
gelijke kansen op alle vlakken te verbeteren, met name door het mogelijk te maken 
beroeps- en gezinsleven doeltreffend op elkaar af te stemmen; dat tijdens de Europese 
Raad van Barcelona gekwantificeerde doelstellingen voor 2010 zijn opgesteld inzake de 
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oprichting van opvangstructuren voor minstens 90 % van de kinderen tussen drie jaar en 
de leerplichtige leeftijd en voor minstens 33 % van de kinderen jonger dan drie jaar, zowel 
in de steden als op het platteland,

L. overwegende dat de afwezigheid van voldoende gegevens en statistieken betreffende de 
oprichting van opvangstructuren voor kinderen en afhankelijke personen in de lidstaten 
het moeilijk maakt om de invoering van de maatregelen in kwestie te evalueren,

M. overwegende dat de organisatie van de arbeidstijd bijdraagt tot de verbetering van de 
kwaliteit van het werk van de vrouwen; dat ze het mogelijk maakt beroep, gezin en privé-
leven te combineren; dat mannen niet voldoende gebruik maken van nieuwe en flexibele 
werkvormen zoals telewerk of deeltijds werken,

N. overwegende dat de maatregelen die worden genomen ten gunste van vrouwen gevolgen 
hebben voor mannen; dat de mannen op positieve wijze kunnen bijdragen om de familiale 
stereotypen te bestrijden,

O. overwegende dat, tot nu toe, de samenwerking om de doelstellingen van Lissabon te halen 
voornamelijk een samenwerking tussen nationale regeringen was; dat, om effectief 
rekening te houden met de genderdimensie, de hele burgermaatschappij, de sociale 
partners, de bedrijven en de overheden aanzienlijke inspanningen zullen moeten leveren,

P. gezien het belang van de rol van zijn Commissie die bevoegd is voor de rechten van de 
vrouw en gendergelijkheid en de opname van de genderdimensie in de tenuitvoerlegging
van de doelstellingen van Lissabon, 

1. bevestigt de noodzaak om dringende maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid, de 
kwaliteit van het werk en de sociale integratie van vrouwen te nemen om de doelstellingen 
van Lissabon te halen;

2. uit zijn bezorgdheid over de blijvende discrepanties tussen vrouwen en mannen, met name 
betreffende het verschil in salaris, segregatie op de arbeidsmarkt, toegang tot onderwijs en 
levenslang leren,

3. nodigt de lidstaten uit zich te blijven inspannen voor werkgelegenheid voor vrouwen, 
waarvan de vooruitgang niet mag stoppen;

4. bepleit een betere coördinatie tussen het beleid van een geïntegreerde aanpak van de 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de strategie van Lissabon om systematisch 
rekening te houden met het genderperspectief bij de uitvoering van de ambitieuze 
doelstellingen van Lissabon, in het bijzonder in de "globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid" en in de "richtsnoeren inzake werkgelegenheid";

5. betreurt dat de samenwerking om de doelstellingen van Lissabon te behalen tot op heden 
in hoofdzaak een samenwerking tussen regeringen was en dringt erop aan dat de nationale, 
regionale en lokale overheden, de bedrijven, de sociale partners en de hele 
burgermaatschappij moeten samenwerken;
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6. onderstreept het belang ervan dat het hele Europees Parlement, en met name zijn 
Commissie die voor de rechten van de vrouw en gendergelijkheid bevoegd is, samenwerkt
rond de evaluatie van de strategie van Lissabon inzake het genderperspectief;

7. blijft toezien op de verwezenlijking van de tussentijdse doelstelling van een 
arbeidsparticipatie van vrouwen van 57 % tegen eind 2005 en vraagt een evaluatie van de 
Commissie op basis van de volgende statistieken waarbij de voorkeur wordt gegeven aan 
een aanpak die het mogelijk maakt te bepalen welke activiteitssectoren het meest hebben 
bijgedragen tot de vooruitgang van de arbeidsparticipatie van vrouwen;

8. bevestigt nadrukkelijk dat de lidstaten de vermindering van het verschil in de salarissen
van vrouwen en mannen als een absolute prioriteit moeten opnemen in hun politieke 
agenda;

9. bevestigt nogmaals dat onderwijs en levenslang leren de kern van de strategie van 
Lissabon vormen; nodigt de lidstaten uit de nodige maatregelen te nemen voor de 
erkenning en de certificering van alle leermethoden;

10. bevestigt dat de organisatie van de arbeidstijd het mogelijk maakt meer en betere 
arbeidsplaatsen te creëren, bijdraagt tot de combinatie van beroep, gezin en privé-leven en 
het mogelijk maakt de doelstellingen van Lissabon te behalen;

11. verheugt zich in dit opzicht over het akkoord dat de Europese sociale partners hebben 
gesloten over telewerk en moedigt de promotie ervan aan;

12. dringt erop aan dat de organisatie van de arbeidstijd moet voortvloeien uit een vrije keuze 
van de vrouwen en niet mag worden opgelegd; herhaalt dat een verplichte deeltijdse 
tewerkstelling een bron van sociale uitsluiting en armoede kan zijn;

13. vraagt de lidstaten met nadruk in hun nationale actieplannen maatregelen op te nemen die 
voorzien in de oprichting van kwaliteitsvolle en betaalbare structuren voor de opvang van 
kinderen en andere afhankelijke personen; dringt erop aan dat deze maatregelen vrouwen 
in staat stellen opnieuw toe te treden tot de arbeidsmarkt en er duurzaam te blijven; 
benadrukt de rol van de sociale partners op dit gebied, met name betreffende de oprichting 
van crèches binnen bedrijven;

14. nodigt de lidstaten in het bijzonder uit om systematisch statistieken uit te werken over de 
oprichting van structuren voor de opvang van kinderen en andere afhankelijke personen;

15. uit zijn bezorgdheid over de situatie inzake de arbeidsparticipatie van oudere vrouwen, bij 
wie de werkloosheid hoog blijft, en vraagt de lidstaten om hun situatie in overweging te 
nemen in de nationale actieplannen;

16. roept de lidstaten op tot een nauwe samenwerking met het toekomstige Europese Instituut 
voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, met name inzake de ontwikkeling van 
relevante indicatoren en de exploratie van nieuwe oplossingen om discriminatie ten 
opzichte van vrouwen te bestrijden 
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17. nodigt de lidstaten uit om efficiënte maatregelen te nemen ten gunste van mannen, zoals 
de promotie van geschikte systemen van ouderschapsverlof en het opzetten van
sensibiliseringscampagnes die tot doel hebben de mannen een grotere 
verantwoordelijkheid te laten opnemen in het gezinsleven,

18. betreurt dat mannen niet voldoende gebruik maken van de organisatie van de arbeidstijd 
en de nieuwe vormen van werken die het mogelijk maken beroep, gezin en privé-leven te 
combineren;

19. verheugt zich over de lancering van een jaarlijkse opvolging, onder bescherming van zijn 
Commissie die bevoegd is voor de rechten van de vrouw en gendergelijkheid en in 
samenwerking met de nationale parlementen, om een zicht te krijgen op de geboekte 
vooruitgang en de aan te gane uitdagingen;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.



PE 362.722v01-00 8/12 PR\580815NL.doc

NL

TOELICHTING

Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad van Lissabon op 23 en 24 maart 2000 zijn 
nieuwe doelstellingen geformuleerd om de Europese Unie op economisch en sociaal vlak en 
op het gebied van milieu nieuw leven in te blazen. Het doel is 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. Het doel is de arbeidsparticipatie verbeteren, een 
strategie uitwerken voor actief ouder worden, een maatschappij van onderzoek en informatie 
en van onderwijs en levenslang leren tot stand brengen.

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

De Commissie voor de rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees 
Parlement, die bezorgd is over de impact van de strategie van Lissabon op de gelijkheid van 
mannen en vrouwen, heeft dit initiatiefverslag over de toekomst van de strategie van Lissabon
voorbereid vanuit genderperspectief.

In het Europees Parlement werd een openbare hoorzitting "Tussentijdse herziening van de 
strategie van Lissabon vanuit genderperspectief" gehouden, waaraan deskundigen van de 
verschillende lidstaten, overheden, verenigingen en sociale partners deelnamen. De 
deskundigen legden de nadruk op het idee dat de doelstellingen van Lissabon gezien vanuit 
genderperspectief verre van bereikt zijn. Alle betrokken partijen zouden meer rekening 
moeten houden met de genderdimensie in de beleidslijnen, zowel op communautair als op 
nationaal niveau. Er moeten specifieke vernieuwende maatregelen worden voorzien om de 
werkgelegenheid van vrouwen te bevorderen en de bestaande ongelijkheden met mannen weg 
te werken. 

De rapporteur heeft rekening gehouden met het advies van diverse deskundigen die zijn 
tussengekomen tijdens de openbare hoorzitting. 
Onderhavig verslag is gebaseerd op een onderzoek naar de impact van de strategie van
Lissabon op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. De nog steeds aanwezige discrepanties 
in onderliggende factoren zoals werkgelegenheid, het verschil in salaris, onderwijs en 
levenslang leren, worden benadrukt. Ook de verschillende maatregelen die de combinatie van 
beroep, gezin en privé-leven mogelijk maken, worden geëvalueerd.

Ø De discrepanties tussen vrouwen en mannen blijven bestaan en verhinderen de 
uitvoering van de doelstellingen van Lissabon
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Ø de werkgelegenheid
De berekende doelstellingen inzake werkgelegenheid die op de Europese Raad van Lissabon 
werden gesteld, hebben tot doel de verhouding actieve vrouwen te verhogen, tot meer dan 
60 % in 2010 bij een globale arbeidsparticipatie van 70 %. Op de top van Stockholm werden
ook tussentijdse doelstellingen opgesteld met als uiterste datum januari 2005, voor een 
arbeidsparticipatie van 57 % van de vrouwen en is in de strategie van Lissabon een nieuwe 
doelstelling opgenomen, met name een arbeidsparticipatie van oudere werknemers, mannen 
en vrouwen samen, van 55 % tegen 2010.

We moeten vaststellen dat tussen 1999 en 2003 de arbeidsparticipatie van vrouwen met 3,2 % 
is toegenomen en nu 56,1 % bedraagt in de EU-151. In 2003 bedroeg de arbeidsparticipatie 
van vrouwen 55,1 % in de uitgebreide Europese Unie, rekening houdend met de hogere 
werkloosheidsgraad in de nieuwe lidstaten.

Behalve bij jonge vrouwen tussen 15 en 24 jaar blijft de arbeidsparticipatie van vrouwen in 
alle leeftijdscategorieën toenemen, ook bij oudere vrouwen. In 2003 bedroeg ze echter
30,7 %, wat nog een zeer groot verschil is tussen oudere vrouwen en oudere mannen 
(19,6 %)2.

Door, en ondanks, de vastgestelde vooruitgang is het nodig dat we ons blijven inspannen om 
de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen en dat we aandacht blijven besteden aan de 
evaluatie van de tussentijdse doelstelling tegen eind 2005.

Ø het verschil in salaris tussen vrouwen en mannen

De gelijke behandeling is een basisbeginsel van het Gemeenschapsrecht, ingevoerd door het 
Verdrag van Rome van 1957 en versterkt door de Gemeenschapsrichtlijn van 1976, gewijzigd 
in 20023.
De verschillen in beloning tussen vrouwen en mannen blijven bestaan en verhinderen de 
uitvoering van de doelstellingen van Lissabon. In de 15 lidstaten bedroeg dit verschil 
gemiddeld 16 % in 2003 en in het Europa van 25 zou het 15 % bedragen, rekening houdend 
met de kleinere verschillen in beloning in de nieuwe lidstaten4. 

De vermindering van de verschillen in salaris is een aanbeveling die voortdurend aan de 
lidstaten wordt gericht in het kader van de richtsnoeren voor werkgelegenheid. In de periode 
1999-2001 daalden de verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen licht in Oostenrijk, 
Tsjechië, Cyprus, Estland, Italië, Letland, Luxemburg, Hongarije, Nederland, Polen, Slovenië, 
Finland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, terwijl ze stegen in Duitsland, Portugal en 
Zweden.

Het dient te worden benadrukt dat de vermindering van de verschillen in salaris tussen 

  
1 Enquête naar de arbeidskrachten van Eurostat, 2003.
2 Enquête naar de arbeidskrachten van Eurostat, 2003.
3 Gemeenschapsrichtlijn van 23 september 2002 tot wijziging van Richtlijn 76/207/EEG van de Raad betreffende 
de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de 
toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden, PBEG van 5.10.2002.
4 Structurele indicatoren, bron Eurostat.
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mannen en vrouwen een middel is om werken voor vrouwen aantrekkelijker te maken, wat 
bijdraagt tot de verhoging van hun arbeidsparticipatie. 
De rapporteur is van mening dat de regeringen van de lidstaten de vermindering van de 
verschillen in salaris tussen vrouwen en mannen als een absolute prioriteit moeten opnemen in 
hun politieke agenda.

Ø toegang tot onderwijs en levenslang leren

Het Europese debat over onderwijs en toegang tot opleiding werd opnieuw geopend bij de 
lancering van de strategie van Lissabon.

Steeds meer vrouwen volgen hogere studies en het percentage vrouwen dat afstudeert in het 
hoger onderwijs bedroeg 58 % in 2003, vanwege het hoge opleidingsniveau in de nieuwe 
lidstaten1. Momenteel zijn 41 % van de afgestudeerden met een doctoraatsdiploma vrouwen.

Er moet een belangrijke plaats worden toegekend aan levenslang leren, een van de 
strategische uitdagingen die de Unie moet aangaan volgens de strategie van Lissabon. 
Levenslang leren, dat in de Gemeenschapsteksten wordt omschreven als elke nuttige 
leeractiviteit met permanent karakter ter verbetering van de kennis, de kwalificaties en de 
competenties, werd opgenomen in de Europese strategie voor werkgelegenheid, het 
belangrijkste middel voor de tenuitvoerlegging van de strategie van Lissabon.
De resolutie van het Europees Parlement van 9 maart 20052 onderstreept dat de Europese 
uitmuntendheid op het gebied van kenniseconomie afhankelijk is van goed opgeleide en 
hooggekwalificeerde arbeidskrachten.
De actieve deelname van vrouwen aan opleiding en levenslang leren is een essentiële 
voorwaarde voor het behalen van de doelstellingen van Lissabon en het Europees Parlement 
moet zijn standpunt in deze zin opnieuw bevestigen.

Ø Efficiënte maatregelen ten gunste van vrouwen, maar ook van mannen, zijn nodig 
om de doelstellingen van Lissabon te behalen

Ø diensten voor kinderopvang

De berekende doelstellingen van de strategie van Lissabon voorzien tegen 2010 de oprichting 
door de lidstaten van structuren voor minstens 90 % van de kinderen tussen 3 jaar en de 
leerplichtige leeftijd en voor minstens 33 % van de kinderen jonger dan drie jaar, waardoor 
ook vrouwen werk en gezin kunnen combineren.

Sedert 2000 heeft een groeiend aantal lidstaten doelstellingen vastgelegd inzake de 
beschikbaarheid van kinderopvangstructuren, maar deze leiden niet altijd tot concrete 
initiatieven3. In afwachting van geharmoniseerde statistieken betreffende de 
kinderopvangstructuur, die beschikbaar zullen zijn in 2006, kan de vooruitgang alleen worden 
geëvalueerd op basis van nationale statistieken.

  
1 Eurostat, UOE, 2003.
2 Resolutie van het Europees Parlement van 9.3.2005 over de herziening halverwege het parcours van de 
strategie van Lissabon, paragraaf 23.
3 Op 20.1.2005 waren de gegevens voor Tsjechië, Estland, Ierland, Polen en Slovenië nog niet beschikbaar.
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Voor kinderen jonger dan drie jaar verklaren alleen Zweden, Denemarken en België 
(gedeeltelijk) de doelstelling voor opvangstructuren (33 %) te hebben behaald, terwijl 
sommige landen geen 15 % halen.

De beschikbaarheid van opvangstructuren voor kinderen ouder dan drie jaar die nog niet 
leerplichtig zijn, is een beetje groter, en een vrij groot aantal lidstaten verklaart de doelstelling 
van 90 % te hebben behaald of bijna te hebben behaald.

Er zijn aanzienlijke inspanningen nodig om het aantal kinderopvangstructuren te vergroten. 
Het is ook van vitaal belang dat er niet alleen voldoende structuren zijn, maar dat ze ook 
betaalbaar en van goede kwaliteit zijn, met openingsuren die geschikt zijn voor werkende 
ouders.

Ø de bevordering van nieuwe vormen van werken

De bevordering van nieuwe vormen van werken is een middel om de arbeidsparticipatie en de 
kwaliteit van het werk van vrouwen en mannen te vergroten en stelt hen in staat werk, gezin 
en privé-leven efficiënt te combineren.

Het akkoord over telewerk dat op 16 juli 2002 door de Europese sociale partners werd 
ondertekend, is hiervan een voorbeeld. Telewerk, dat twee polen omvat, met name werken op 
afstand en thuis werken, is een vernieuwende en soepele manier die iedereen in staat stelt deel 
te nemen aan de arbeidsmarkt.
Telewerk blijkt een interessante oplossing voor vrouwen, op voorwaarde echter dat men vrij 
kan kiezen voor dit type werk en dat het niet wordt opgelegd.

Ø de organisatie van de arbeidstijd

Deeltijds werken1 neemt toe in de Europese Unie en was goed voor 17,1 % in de Unie van 25.
Het betreft voornamelijk vrouwen: 30,5 % van de vrouwen in de Unie werkt deeltijds, 
tegenover slechts 6,6 % van de mannelijke werknemers. 
De verhouding deeltijds werk is minder hoog in de nieuwe lidstaten, wegens de striktheid van 
de arbeidsmarkt en de lagere salarissen, wat deze mogelijkheid minder toegankelijk maakt.

Deeltijds werk gaat echter vaak gepaard met onregelmatige en afwijkende werkuren. Het 
risico op "verplicht" deeltijds werk bestaat, in het bijzonder voor vrouwen, en kan sociale 
uitsluiting tot gevolg hebben en ertoe leiden dat zij tot de armste werknemers gaan behoren. 
Daarom moeten we erop aandringen dat deeltijds werk een echte bewuste keuze moet zijn, 
terwijl het mee kan helpen de doelstellingen van Lissabon te behalen.

Ø het delen van taken en verantwoordelijkheden

Tot op heden hadden de maatregelen om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te 
bevorderen bij het behalen van de doelstellingen van Lissabon voornamelijk betrekking op de 
vrouwen.

  
1 Volgens de definitie van Eurostat is een deeltijdse werknemer iemand die minder werkt dan de wettelijke of 
conventionele duur.
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Het is belangrijk aan te dringen op de betrokkenheid van mannen in het delen van taken en 
verantwoordelijkheden binnen het gezin.
Belangrijker nog, er moet een politieke wil komen om maatregelen voor mannen te 
ontwikkelen die gevolgen hebben voor vrouwen.

De situatie van vrouwen vormt namelijk een echte paradox: hun activiteitsgraad neemt toe, ze 
zijn beter opgeleid, gediplomeerd, gekwalificeerd dan mannen en toch blijven de 
ongelijkheden tussen de geslachten bestaan.

In het gezin hebben vrouwen wat men traditioneel noemt "een dubbele dagtaak". Volgens de 
statistieken nemen mannen van koppels met kinderen jonger dan 7 jaar minder dan 40 % van 
alle huishoudelijke taken op zich en tussen 25 % en 35 % van de taken die met de opvoeding 
van de kinderen te maken hebben1.

De lidstaten worden regelmatig uitgenodigd om gepaste systemen voor ouderschapsverlof op 
efficiënte wijze te promoten, zodat mannen meer tijd kunnen besteden aan de opvoeding van 
de kinderen en de vrouwen aldus de kans krijgen zich (opnieuw) te integreren op de 
arbeidsmarkt.
Samen met het nastreven van deze doelstellingen moeten er sensibiliseringscampagnes voor 
mannen worden gehouden, voor een echte bewustwording en om de familiale stereotypen te 
bestrijden. 

Er kunnen concrete maatregelen worden overwogen, zoals de toename van deeltijds werk of 
nieuwe vormen van werk (bijvoorbeeld telewerk) voor mannen. Deze maatregelen zullen niet 
alleen tot gevolg hebben dat mannen gezin en beroep beter kunnen combineren, maar zullen 
ook een weerslag hebben op de arbeidsparticipatie en de kwaliteit van het werk van vrouwen.

Besluit

Vanuit genderperspectief moet bij de evaluatie van de strategie van Lissabon ook rekening 
worden gehouden met het beleid van mainstreaming.

Het beleid van mainstreaming, dat een officiële waarde kreeg door het verdrag van 
Amsterdam, moet een instrument bieden dat het mogelijk maakt de doelstellingen van 
Lissabon te behalen. Door middel van de richtsnoeren voor werkgelegenheid moet het 
gelijkheidsbeleid worden opgenomen in alle andere pijlers, en niet alleen in de vierde pijler 
die specifiek aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen is gewijd. 
De nieuwe beheermethoden die worden voorgesteld in de herziening van de strategie van 
Lissabon bieden onder meer de gelegenheid voor een doorlopend debat over de relevantie van 
de doelstellingen.
In dit opzicht zou het nuttig zijn een hoofdstuk te voorzien dat aan de geïntegreerde aanpak 
voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen is gewijd, om een systematische aanpak te 
bevorderen die is gebaseerd op de genderdimensie, en om toe te zien op de vooruitgang van 
de arbeidsparticipatie van vrouwen in alle sectoren. 

  
1 How Europeans spend their time, Eurostat, 1998-2002.


