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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Lissabonstrategins framtid sedd ur ett jämställdhetsperspektiv
(2004/2219(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser i Lissabon den 23–24 mars 2000, 
Stockholm den 23–24 mars 2001, Barcelona den 15–16 mars 2002, Bryssel den
20-21 mars 2003 och Bryssel den 25–26 mars 2004,

– med beaktande av artikel 2, artikel 3.2 och artikel 141 i EG-fördraget,

– med beaktande av gemenskapens ramstrategi för jämställdhet mellan kvinnor och män 
(2001–2005) (KOM(2000)0335), kommissionens arbetsprogram för 2001, 2002, 2003, 
2004 och 2005 (KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, KOM(2003)0098) och de årliga 
rapporterna om jämställdheten mellan kvinnor och män för 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 
och 2005 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115 och 
KOM(2005)0044),

– med beaktande av kommissionens meddelande inför Europeiska rådets vårmöte 2005 ”Att 
arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning – Nystart för Lissabonstrategin” 
(KOM(2005)0024),

– med beaktande av rapporten från högnivågruppen under ledning av Wim Kok från 
november 2003,1

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2004 om möjligheterna att förena yrkesliv 
med familje- och privatliv2,

– med beaktande av sin resolution av den 11 februari 2004 om arbetstidens förläggning3,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2003 om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv (”gender mainstreaming”) i Europaparlamentet4,

– med beaktande av de strukturella indikatorerna,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-.../2005), och av följande skäl:

A. Europeiska rådet i Lissabon antog strategiska mål som syftade till att göra unionen till 
världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga kunskapsekonomi med en hållbar 

  
1 ”Sysselsättning, sysselsättning, sysselsättning – att skapa mer sysselsättning i Europa”, rapport från 
arbetsgruppen för sysselsättning under ledning av Wim Kok från november 2003.
2 EUT 102 E, 28.4.2004, s. 492.
3 EUT 97 E, 22.4.2004, s. 566.
4 EUT 61 E, 10.3.2004, s. 384.
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ekonomisk tillväxt. Målen om full sysselsättning, kvalitet i arbetet och större social 
sammanhållning gäller även kvinnor.

B. I halvtidsöversynen av ”Lissabonstrategin” omvärderas målen om tillväxt och 
sysselsättning och en ny ledningsmetod föreslås.

C. Genom Lissabonstrategin infördes gemensamma indikatorer och mål som måste 
utvärderas regelbundet för att man bättre skall kunna se vilka framsteg som har gjorts och 
vilka utmaningar som återstår.

D. Europeiska rådet fastställde vid sitt möte i Lissabon målet att sysselsättningsnivån för 
kvinnor skall uppgå till 60 procent senast 2010. Vid Europeiska rådets möte i Stockholm 
lade man till ett halvtidsmål som skall nås före slutet av 2005 om en sysselsättning på 
57 procent för kvinnor samt ett mål om 55 procent för äldre arbetstagare, såväl män som 
kvinnor.

E. Sysselsättningen för kvinnor har ökat och låg 2003 på 55,1 procent i det utvidgade EU. 
Sysselsättningsökningen har sedan dess avstannat. Särskilt äldre kvinnor har låg 
sysselsättningsgrad.

F. Den stagnerande världsekonomin och den demografiska utmaning som 
Europeiska unionen står inför är en drivkraft för att på bästa sätt utnyttja den potential som 
den kvinnliga arbetskraften utgör.

G. Det finns fortfarande många olikheter mellan kvinnor och män, särskilt när det gäller 
löneskillnader, tillträde till arbetsmarknad och utbildning och livslångt lärande.

H. Löneklyftan i det utvidgade EU ligger på 15 procent. Att minska denna klyfta är ett sätt att 
göra det mer attraktivt för kvinnor att arbeta, vilket kommer att bidra till att öka 
kvinnornas sysselsättningsnivå och till att investeringar i humankapital utnyttjas fullt ut.

I. Det är fortfarande fler kvinnor som fullföljer sina studier. Kvinnor får allt högre utbildning 
och vidareutbildning och bättre kvalifikationer.

J. Utbildning och vidareutbildning genom hela livet är utvecklande för både kvinnor och 
män och gör det möjligt för dem att anpassa sig på arbetsmarknaden och möta 
kunskapssamhällets utmaningar.

K. Europeiska rådet erkände vid sitt möte i Lissabon att det är viktigt att förbättra 
jämställdheten på alla områden, särskilt genom att göra det möjligt att förena yrkesliv med 
familjeliv. Vid sitt möte i Barcelona fastställde Europeiska rådet procentuella mål till 2010 
om inrättande av barnomsorg för minst 90 procent av alla barn mellan tre år och den ålder 
då de börjar skolan och för minst 33 procent av alla barn under tre år såväl i städerna som 
på landsbygden.

L. Det faktum att det saknas uppgifter och tillräcklig statistik i medlemsstaterna om 
inrättandet av barnomsorg och omsorg för andra behövande personer gör det svårt att 
utvärdera om de aktuella åtgärderna har genomförts.
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M. Arbetstidens förläggning bidrar till att förbättra kvaliteten i kvinnornas arbete och gör det 
lättare att förena yrkesliv med familje- och privatliv. Männen utnyttjar inte de nya och 
flexibla arbetsformerna som distansarbete och deltidsarbete tillräckligt.

N. De åtgärder som vidtagits för att gynna kvinnor får konsekvenser för män. Männen kan på 
ett positivt sätt bidra till att bekämpa stereotypa familjeroller.

O. Fram till nyligen har samarbetet för att uppnå Lissabonmålen huvudsakligen varit ett 
samarbete mellan nationella regeringar. För att kunna ta hänsyn till 
jämställdhetsperspektivet på ett effektivt sätt måste hela det civila samhället, 
arbetsmarknadens parter, företag och förvaltningar bidra med betydande insatser.

P. Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män har en viktig roll för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och se till att 
jämställdhetsperspektivet beaktas vid förverkligandet av Lissabonmålen.

1. Europaparlamentet hävdar att brådskande åtgärder måste vidtas för att främja kvinnors 
sysselsättning, arbetskvalitet och sociala delaktighet om Lissabonmålen skall kunna 
uppnås.

2. Europaparlamentet är oroat över de envist kvardröjande skillnaderna mellan kvinnor och 
män, särskilt när det gäller löneskillnader, segregation på arbetsmarknaden och tillgång till 
utbildning och vidareutbildning genom hela livet.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta arbeta för att främja kvinnors 
sysselsättning, som måste fortsätta utvecklas.

4. Europaparlamentet förespråkar en bättre samordning mellan politiken för integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv och Lissabonstrategin, för att systematiskt ta hänsyn till 
jämställdhetsperspektivet i förverkligandet av de ambitiösa Lissabonmålen, särskilt inom 
de ”allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken” och inom ”riktlinjerna för 
sysselsättningspolitiken”.

5. Europaparlamentet beklagar att samarbetet för att förverkliga Lissabonmålen hittills 
främst har varit ett samarbete mellan regeringar och framhåller att nationella, regionala 
och lokala förvaltningar, företag, arbetsmarknadens parter och hela det civila samhället 
måste samarbeta.

6. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att Europaparlamentet, och särskilt utskottet 
för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, fullt ut deltar i 
utvärderingen av Lissabonstrategin ur ett jämställdhetsperspektiv.

7. Europaparlamentet fortsätter att bevaka förverkligandet av halvtidsmålet om en kvinnlig 
sysselsättningsnivå på 57 procent till slutet av 2005 och begär att kommissionen på 
grundval av kommande statistik gör en utvärdering med tonvikten vid en strategi som gör 
det möjligt att uppskatta vilka verksamhetssektorer som har bidragit mest till att öka 
kvinnors sysselsättning.
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8. Europaparlamentet hävdar envist att medlemsstaterna måste göra frågan om åtgärder för 
att minska löneklyftan mellan kvinnor och män till en fråga av högsta prioritet på sin 
politiska dagordning.

9. Europaparlamentet bekräftar att det finns anledning att göra livslång utbildning och 
vidareutbildning till en central del av Lissabonstrategin. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder i fråga om erkännande och intyg för alla 
typer av lärande.

10. Europaparlamentet hävdar att arbetstidens förläggning gör det möjligt att skapa fler och 
bättre arbetstillfällen och bidrar till att det blir möjligt att förena yrkesliv med familje- och 
privatliv och till att förverkliga Lissabonmålen.

11. Europaparlamentet gläds i detta avseende över det avtal om distansarbete som slutits av de 
europeiska arbetsmarknadsparterna och stöder främjandet av detta.

12. Europaparlamentet betonar att arbetstidens förläggning måste grundas på ett fritt val från 
kvinnornas sida och inte på tvång. Parlamentet påminner om att en påtvingad lösning med 
deltidsarbete kan visa sig leda till social uteslutning och fattigdom.

13. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck att medlemsstaterna i sina nationella 
handlingsplaner inför åtgärder för att inrätta barnomsorg och omsorg för andra behövande 
personer, av bra kvalitet och till rimliga priser. Parlamentet framhåller att dessa åtgärder 
gör det möjligt för kvinnor att komma in på och stanna kvar på arbetsmarknaden. Vidare 
betonar parlamentet den roll som arbetsmarknadens parter spelar på området, särskilt när 
det gäller att inrätta daghem i företagens regi.

14. Europaparlamentet uppmanar särskilt medlemsstaterna att på ett systematiskt sätt upprätta 
statistik över inrättandet av barnomsorg och omsorg för andra behövande personer.

15. Europaparlamentet oroas över läget när det gäller sysselsättningen för äldre kvinnor, en 
grupp där arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå, och begär att medlemsstaterna tar 
hänsyn till deras situation i de nationella handlingsplanerna.

16. Europaparlamentet vädjar till medlemsstaterna att i stor utsträckning samarbeta med det 
framtida europeiska jämställdhetsinstitutet, särskilt när det gäller att utveckla relevanta 
indikatorer och hitta nya lösningar för att bekämpa diskriminering mot kvinnor.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta effektiva åtgärder till förmån för 
männen, till exempel genom att främja lämpliga föräldraledighetssystem och organisera 
informationskampanjer i syfte att få männen att ägna mer tid åt familjelivet.

18. Europaparlamentet beklagar att männen inte i tillräckligt hög grad utnyttjar arbetstidens 
förläggning och de nya arbetsformer som gör det möjligt att förena yrkesliv med familje-
och privatliv.
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19. Europaparlamentet stöder upprättandet av en årlig uppföljning under överinseende av 
utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och i 
samarbete med de nationella parlamenten, i syfte att ta reda på vilka framsteg som har 
gjorts och vilka utmaningar som återstår.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon den 23–24 mars 2000 fastställdes nya mål i syfte att 
förnya Europeiska unionen ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det handlar om att göra EU 
till världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi med fler och 
bättre arbetstillfällen och en större social sammanhållning.

I Lissabonstrategin fastställdes ambitiösa mål som rör hela det europeiska samhället, även 
kvinnorna. Här handlar det om att öka sysselsättningsgraden, utveckla en strategi för aktivt 
åldrande samt skapa ett samhälle som bygger på forskning och information, utbildning och 
livslångt lärande.

Under de fyra år som har gått sedan Lissabonstrategin lanserades har den europeiska 
ekonomin stagnerat, vilket har lett till svårigheter att förverkliga ovanstående mål. I ett antal 
studier, till exempel i rapporten från högnivågruppen under ledning av Wim Kok, har det 
betonats hur brådskande det är att vidta nödvändiga åtgärder för att rationalisera och förenkla 
processen.

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män är bekymrat över 
Lissabonstrategins effekter på jämställdheten mellan kvinnor och män och har utarbetat detta 
initiativbetänkande om Lissabonstrategins framtid sedd ur ett jämställdhetsperspektiv.

Det har genomförts en offentlig utfrågning i Europaparlamentet om ”halvtidsöversynen av 
Lissabonstrategin ur ett jämställdhetsperspektiv” med deltagande av experter från olika 
medlemsstater, förvaltningar, föreningar och arbetsmarknadens parter. Experterna betonade 
att Lissabonmålen är långt ifrån uppnådda sett ur ett jämställdhetsperspektiv. Samtliga 
inblandade ansåg att jämställdhetsperspektivet måste beaktas mer i politiken på såväl 
gemenskapsnivå som nationell nivå. Man måste planera särskilda nyskapande åtgärder för att 
gynna kvinnors sysselsättning och minska de olikheter som fortfarande finns jämfört med 
männen. 

Föredraganden har beaktat yttrandena från de olika experter som deltog vid den offentliga 
utfrågningen.

Betänkandet bygger på en studie om Lissabonstrategins effekter på jämställdheten mellan 
kvinnor och män. I betänkandet framhåller man de skillnader som fortfarande råder inom 
underliggande faktorer som sysselsättning, löneskillnader, utbildning och livslångt lärande. 
Man utvärderar också de olika åtgärderna för att göra det möjligt att förena yrkesliv med 
familje- och privatliv.

Ø Olikheterna mellan kvinnor och män kvarstår och hindrar förverkligandet av 
Lissabonmålen

Ø Sysselsättning

Syftet med de procentuella målen för sysselsättning som fastställdes vid Europeiska rådets 
möte i Lissabon är att öka andelen yrkesverksamma kvinnor och passera 60 procent 2010, 
med en total sysselsättning på 70 procent. Vid toppmötet i Stockholm fastställdes även 
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halvtidsmål för januari 2005 om en sysselsättningsnivå för kvinnor på 57 procent. Här införde 
man även ett nytt mål i Lissabonstrategin om en sysselsättningsnivå på 55 procent för äldre 
arbetstagare, såväl män som kvinnor, till 2010.

Det måste konstateras att kvinnornas sysselsättning ökade från 3,2 procent 1999 till 
56,1 procent 2003 i EU-151. År 2003 nådde kvinnornas sysselsättning 55,1 procent i det 
utvidgade EU, med den högre arbetslöshetsnivån i de nya medlemsstaterna inräknad.

Med undantag av unga kvinnor i åldersgruppen 15–24 år fortsätter kvinnors sysselsättning att 
öka inom samtliga åldersgrupper, även bland äldre kvinnor. Trots detta var sysselsättningen 
bland äldre kvinnor 30,7 procent 2003, vilket visar att det fortfarande finns en mycket stor 
skillnad mellan äldre kvinnor och äldre män (19,6 procent)2.

Därför är det nödvändigt att, trots de framsteg som noterats, fortsätta arbetet med att öka 
kvinnornas sysselsättningsgrad och fortsätta att bevaka utvecklingen mot halvtidsmålet till 
slutet av 2005.

Ø Löneskillnader mellan kvinnor och män

Lika behandling är en grundläggande princip i gemenskapslagstiftningen som inrättades 
genom Romfördraget 1957 och som sedan har förstärkts genom gemenskapsdirektivet 1976, 
som ändrades 20023. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män kvarstår, vilket hindrar 
förverkligandet av Lissabonmålen. I de 15 medlemsländerna var skillnaden i genomsnitt 
16 procent 2003 och i EU-25 blev den 15 procent med tanke på att löneskillnaderna var 
mindre i de nya medlemsländerna4. 

Medlemsstaterna får ständigt rekommendationen att minska löneskillnaderna inom ramen för 
riktlinjerna för sysselsättningspolitiken. Under perioden 1999–2001 minskade 
löneskillnaderna mellan män och kvinnor något i Österrike, Tjeckien, Cypern, Estland, 
Italien, Lettland, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Polen, Slovenien, Finland, Irland och 
Förenade kungariket, medan de ökade i Tyskland, Portugal och Sverige.

Det är viktigt att slå fast att minskade löneskillnader mellan kvinnor och män är ett sätt att 
göra det mer attraktivt för kvinnor att arbeta, något som bidrar till att öka deras 
sysselsättningsnivå.
Föredraganden anser att medlemsstaternas regeringar bör göra frågan om åtgärder för att 
minska löneklyftan mellan män och kvinnor till en fråga av högsta prioritet på den politiska 
dagordningen.

  
1 EFT, Eurostat, 2003.
2 EFT, Eurostat, 2003.
3 Direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet 
av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och 
befordran samt arbetsvillkor, EGT L 269, 5.10.2002, s. 15.
4 Strukturella indikatorer, källa Eurostat.
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Ø Tillgång till utbildning och livslångt lärande

Den europeiska debatten om utbildning och tillgång till vidareutbildning tog ny fart i samband 
med lanseringen av Lissabonstrategin.

Det är fortfarande fler kvinnor som fullföljer sina studier och andelen kvinnor med en 
högskoleexamen nådde 58 procent 2003 tack vare att utbildningsnivån var högre i de nya 
medlemsstaterna1. 41 procent av alla doktorsexamina innehas nu av kvinnor.

Livslångt lärande bör få en central plats bland de strategiska utmaningar i Lissabonstrategin 
som unionen måste ta itu med. Livslångt lärande, som i gemenskapens texter definieras som 
all meningsfull inlärningsverksamhet, som bedrivs fortgående med syftet att förbättra 
kvalifikationer och kunskap, integrerades i den europeiska sysselsättningsstrategin, som är det 
huvudsakliga medlet för att genomföra Lissabonstrategin.

I Europaparlamentets resolution av den 9 mars 20052 betonas det att den europeiska 
kunskapsekonomins framstående ställning är beroende av en välutbildad och högkvalificerad 
arbetskraft.

Ett aktivt kvinnligt deltagande i utbildning och livslångt lärande är en nödvändighet för att 
Lissabonmålen skall kunna förverkligas och Europaparlamentet måste på nytt hävda sin 
ståndpunkt i detta avseende.

Ø Det krävs effektiva åtgärder till förmån för kvinnor, men även män, för att 
förverkliga Lissabonmålen

Ø Barnomsorg

Enligt de procentuella mål som fastställts i Lissabonstrategin skall medlemsstaterna till 2010 
kunna erbjuda barnomsorg till minst 90 procent av alla barn mellan tre år och den ålder då de 
börjar skolan samt minst 33 procent av alla barn under tre år, så att det blir möjligt för kvinnor 
att förena familjeliv och yrkesliv.

Sedan 2000 har ett stigande antal medlemsstater fastställt egna mål för tillgången till 
barnomsorg, men dessa grundas inte alltid på konkreta initiativ3. I väntan på en harmoniserad 
statistik över barnomsorgen, som skall finnas tillgänglig 2006, går det endast att mäta 
framstegen utifrån nationell statistik.

För barn under tre år är det bara Sverige, Danmark och (delvis) Belgien som uppger att de har 
uppnått barnomsorgsmålet (33 procent), medan tillgången i ett antal andra länder är lägre än 
15 procent.

Tillgången till barnomsorg för barn mellan tre år och den ålder då de börjar skolan är något 
större och relativt många medlemsstater uppger att de har nått eller är nära målet 90 procent.

  
1 Eurostat, UOE, 2003.
2 Europaparlamentets resolution om halvtidsöversynen av Lissabonstrategin, 9 mars 2005, punkt 23.
3 Den 20 januari 2005 fanns det fortfarande inga tillgängliga uppgifter för Tjeckien, Estland, Irland, Polen eller 
Slovenien.
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Det krävs ett betydande arbete för att öka tillgången till barnomsorg. Förutom en tillräcklig 
tillgång till barnomsorg är det också mycket viktigt att kostnaderna är rimliga och att 
barnomsorgen håller hög kvalitet, med flexibla öppettider som passar de föräldrar som 
arbetar.

Ø Främjande av nya arbetsformer

Främjandet av nya arbetsformer är ett sätt att öka nivån och kvaliteten på kvinnors och mäns 
sysselsättning och gör det möjligt för dem att förena yrkesliv med familje- och privatliv på ett 
effektivt sätt.

Ett exempel på detta är avtalet om distansarbete som undertecknades den 16 juli 2002 av den 
europeiska arbetsmarknadens parter. Distansarbetet, som omfattar de båda varianterna arbete 
på distans och arbete i hemmet, är en ny och flexibel lösning som gör det möjligt för alla att 
delta på arbetsmarknaden.

Distansarbete har visat sig vara en intressant lösning för kvinnor, dock under förutsättning att 
lösningar med denna arbetsform grundar sig på ett fritt val och inte på tvång.

Ø Arbetstidens förläggning

Lösningar med deltidsarbete1 ökar i Europeiska unionen och utgjorde 17,1 procent i EU-25.
Det är främst kvinnorna som berörs av detta – 30,5 procent av kvinnorna i unionen arbetar 
deltid, jämfört med endast 6,6 procent av de manliga arbetstagarna. 

Andelen deltidsanställningar är lägre i de nya medlemsstaterna på grund av stelheten på 
arbetsmarknaden och lägre ersättningsnivåer, vilket gör att det är svårare att utnyttja denna 
möjlighet.

Deltidsarbete innebär emellertid ofta oregelbundna och onormala arbetstider. Det finns en risk 
för ”påtvingat” deltidsarbete, särskilt för kvinnor, vilket kan medföra att de blir socialt 
uteslutna och att de hamnar i den grupp av arbetstagare som är minst bemedlade. Samtidigt 
som lösningar med deltidsarbete gör det möjligt att uppnå Lissabonmålen är det därför viktigt 
att betona att de måste grundas på arbetstagarens eget val.

Ø Fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden

Hittills har åtgärder i syfte att främja jämställdheten mellan kvinnor och män för att 
förverkliga Lissabonmålen främst omfattat kvinnor. Det är viktigt att framhålla männens 
betydelse för fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar i hemmet. 

Än viktigare är att det måste växa fram en politisk vilja att utforma åtgärder riktade åt män 
och som får konsekvenser även för kvinnor.

  
1 Enligt Eurostats definition är en deltidsanställd en person som arbetar färre timmar än den normala lagstadgade 
arbetstiden.
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Faktum är att kvinnornas situation verkligen är paradoxal. Deras sysselsättningsnivå ökar och 
de är mer välutbildade och har bättre meriter än männen, men ändå kvarstår skillnaderna 
mellan könen.

Kvinnorna utför så kallade dubbla arbetsuppgifter i familjelivet. Enligt statistiken utför 
männen mindre än 40 procent av allt hushållsarbete och mellan 25 och 35 procent av de 
uppgifter som rör barnens uppfostran i familjer med barn under sju år1.

Medlemsstaterna uppmanas regelbundet att på ett effektivt sätt främja lämpliga system för 
föräldraledighet, för att männen skall ägna mer tid åt barnens uppfostran och även för att 
kvinnor skall kunna komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Parallellt med strävan 
efter dessa mål bör det drivas informationskampanjer för att männen verkligen skall bli 
medvetna om detta, samt för att bekämpa stereotypa familjeroller. 

Man kan till exempel planera för konkreta åtgärder, som en ökning av andelen deltidsarbete 
eller lösningar med nya arbetsformer för män, exempelvis distansarbete,. Dessa åtgärder 
kommer inte bara att leda till att männen lättare kan förena familjeliv och yrkesliv, utan det 
kommer även att påverka nivån och kvaliteten på kvinnornas sysselsättning.

Slutsats

Med tanke på jämställdhetsperspektivet måste man vid utvärderingen av Lissabonstrategin 
även ta hänsyn till politiken för integrering av jämställdheten.

Politiken för integrering av jämställdheten, som institutionaliserades genom 
Amsterdamfördraget, bör utgöra ett instrument som gör det möjligt att uppnå Lissabonmålen. 
Riktlinjerna för sysselsättningspolitiken måste, utöver den fjärde pelaren som särskilt 
tillägnats jämställdhet mellan män och kvinnor, integrera jämställdhetspolitiken i alla de 
andra pelarna. Den nya ledningsmetod som föreslås i den reviderade versionen av 
Lissabonstrategin erbjuder bland annat ett tillfälle till en fortsatt debatt om hur relevanta 
målen är. 

Ur denna synvinkel vore det bra att utarbeta ett avsnitt som behandlar integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv, i syfte att främja en systematisk strategi som bygger på 
jämställdhetsperspektivet samt övervaka ökningen av kvinnornas sysselsättningsgrad inom 
alla sektorer.

  
1 Hur européerna använder sin tid, Eurostat, 1998–2002.


