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van: de Groep sociale vraagstukken
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) / de Raad (EPSCO)
nr. vorig doc. : 14920/09 SOC 619
Betreft: Gendergelijkheid: bevordering van de groei en de werkgelegenheid - bijdrage ten 

behoeve van de Lissabonstrategie na 2010
- Ontwerp-conclusies van de Raad

Op  15-16 oktober 2009 heeft het voorzitterschap te Stockholm een conferentie georganiseerd over 

de betekenis van gendergelijkheid voor economische groei en werkgelegenheid.

Het voorzitterschap heeft over dit onderwerp Raadsconclusies voorgelegd, waarin rekening is 

gehouden met de bevindingen van de conferentie.

Tijdens de vergadering van 4 november 2009 heeft de Groep sociale vraagstukken overeen-

stemming bereikt over de tekst in de bijlage.

Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt verzocht de in de groep bereikte overeen-

stemming te bevestigen en de ontwerpconclusies ter aanneming toe te zenden aan de Raad EPSCO.

_________________
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BIJLAGE

Ontwerp-conclusies van de Raad

Gendergelijkheid: bevordering van de groei en de werkgelegenheid

bijdrage ten behoeve van de Lissabonstrategie na 2010

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

1. MEMOREERT:

a) dat gendergelijkheid een fundamenteel, in het EG-Verdrag verankerd, beginsel van de 

Europese Unie en een van de doelstellingen en taken van de Gemeenschap is, en dat het 

integreren van gelijkheid tussen vrouwen en mannen in al haar activiteiten een 

specifieke opdracht voor de Gemeenschap vormt1;

b) artikel 137 van het EG-Verdrag, waarin is bepaald dat het optreden van de lidstaten op 

gebieden zoals arbeidsvoorwaarden en gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun 

kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk betreft door de Gemeenschap 

wordt ondersteund en aangevuld, en artikel 141, waarin het beginsel is vastgelegd van 

gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijk-

waardige arbeid;

c) de wetgeving die is aangenomen op het gebied van de gelijke behandeling van mannen 

en vrouwen, met inbegrip van Richtlijn 2006/54/EG2, waarin zeven richtlijnen 

betreffende gelijke behandeling zijn herschikt;

  
1 Zie artikel 2 en artikel 3, lid 2, van het EG-Verdrag.
2 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.
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d) Verordening 2006/1922/EG tot oprichting van een Europees Instituut voor gender-

gelijkheid3;

e) dat de Europese Raad op 23-24 maart 2000 te Lissabon een bijzondere bijeenkomst 

heeft gehouden om een nieuw strategisch doel voor de Unie vast te stellen ter 

bevordering van werkgelegenheid, economische hervormingen en sociale samenhang, 

als onderdeel van een kenniseconomie, en dat de Europese Raad bij die gelegenheid 

maatregelen heeft geschetst om een actief werkgelegenheidsbeleid te ontwikkelen in het 

kader van "Méér en betere banen voor Europa", en van oordeel was dat het globale doel 

onder meer diende te behelzen om de arbeidsparticipatie van vrouwen, die op dat 

moment 51% bedroeg, voor 2010 tot méér dan 60% te verhogen;

f) dat de lidstaten zich er tijdens de Europese Raad van Barcelona van 15-16 maart 2002 

toe hebben geëngageerd om, rekening houdend met de vraag naar kinderopvang-

faciliteiten en met inachtneming van hun nationale regelingen ter zake, uiterlijk in 2010 

te voorzien in kinderopvang voor ten minste 90% van de kinderen tussen 3 jaar en de 

leerplichtige leeftijd en voor ten minste 33% van de kinderen onder 3 jaar;

g) de Routekaart van de Commissie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-

20104, waarin staat dat gendergelijkheid een noodzakelijke voorwaarde is voor de 

verwezenlijking van de EU-doelstellingen inzake groei, werkgelegenheid en sociale 

samenhang en dat de genderdimensie van de Lissabonstrategie derhalve moet worden 

versterkt;

h) de Beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheids-

beleid van de lidstaten (2008-2010)5, waarin staat dat aandachtspunt daarbij is dat de 

hardnekkige werkgelegenheidskloof en de loonverschillen tussen mannen en vrouwen 

veel kleiner dienen te worden, en dat iets gedaan moet worden aan het lage belonings-

peil in beroepen en sectoren waarin vooral vrouwen werken;

  
3 PB L 403 van 30.12.2006, blz. 9.
4 Doc. 7034/06.
5 PB L van 26.7.2008, blz. 47.
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i) dat de Europese Raad van 22-23 maart 2005 het Europees pact voor de jeugd heeft 

aangenomen, met als doel onder meer ruimere mogelijkheden te scheppen voor jonge 

vrouwen en mannen voor een harmonieuze combinatie van werk en gezin, en dat de 

Europese Raad van 23-24 maart 2006 het Europees pact voor gendergelijkheid heeft 

aangenomen, waarbij hij wees op de noodzaak dat het arbeidspotentieel van de 

Europese beroepsbevolking volledig wordt benut en hij maatregelen op het niveau van 

de lidstaten en van de EU aanmoedigt;

j) dat de Europese Raad van 8-9 maart 2007 is overeengekomen een Alliantie voor het 

gezin op te richten die een podium zal verschaffen voor de uitwisseling van denk-

beelden en kennis inzake gezinsvriendelijke maatregelen en goede praktijken tussen de 

lidstaten;

k) de door de Europese sociale partners aangenomen raamovereenkomst betreffende 

gendergelijkheid (Framework of actions on Gender Equality) (2005)6, waarin op gender 

gebaseerde rolverdelingen worden bestreden, de rol van vrouwen in leidinggevende 

posities bevorderd wordt, een evenwicht tussen werk en privéleven wordt gesteund en 

het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen wordt aangepakt;

l) de conclusies van de Raad over een evenwichtige rolverdeling tussen mannen en 

vrouwen ten behoeve van werkgelegenheid, groei en sociale samenhang7 (2007); de 

resolutie van de Raad over kansen en uitdagingen ten gevolge van de demografische 

veranderingen in Europa (2007)8; de conclusies van de Raad over uitbanning van 

genderstereotypen9 (2008) en de conclusies van de Raad betreffende een betere 

combinatie van beroeps- en gezinsleven10 (2008);

  
6 http://www.etuc.org/IMG/pdf/framework_of_actions_gender_equality_010305-4.pdf
7 Doc. 14136/07
8 Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader 

van de Raad bijeen. Kansen en uitdagingen ten gevolge van de demografische veranderingen 
in Europa: de bijdrage van de andere economische en sociale ontwikkeling. Doc. 6216/1/07.

9 Doc. 9271/08.
10 Toetsing van de uitvoering door de lidstaten en de EU-instellingen van het actieprogramma 

van Peking. Vrouwen en economie: combineren van werk en gezin. Doc. 17474/08. 
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m) dat Frankrijk, Tsjechië en Zweden op 14 november 2008 te Lille een drievoorzitter-

schapsverklaring ondertekend hebben over de bevordering van gendergelijkheid in de 

Europese Unie, waarin gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het beroepsleven werd 

aangemerkt als een belangrijk element van de Lissabonstrategie;

n) de conferentie over de betekenis van gendergelijkheid voor economische groei en 

werkgelegenheid die op 15-16 oktober 2009 heeft plaatsgevonden te Stockholm, waar 

de noodzaak van een zichtbare integratie van gendergelijkheid in alle relevante 

beleidsterreinen in de Lissabonstrategie na 2010 is benadrukt en werd erkend dat de 

participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt een belangrijke factor voor economische 

groei is.

2. IS VAN OORDEEL DAT:

a) gendergelijkheid van doorslaggevend belang is voor de verwezenlijking van de EU-

doelstellingen ten aanzien van de economische en sociale samenhang en een hoog 

niveau van werkgelegenheid11, alsook voor het verwezenlijken van duurzame groei en 

concurrentievermogen, en voor het aanpakken van de demografische uitdaging; al deze 

doelstellingen kunnen worden bevorderd door middel van een hogere netto-arbeids-

participatie van vrouwen en mannen;

b) vrouwen in grote mate hebben bijgedragen tot de groei van de gemiddelde netto-

arbeidsparticipatie in de EU gedurende het afgelopen decennium12, en aldus een 

bijdrage hebben geleverd tot de economische groei die een groot deel van dat 

decennium kenmerkte;

  
11 Artikel 2 van het EG-Verdrag.
12 Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch 

en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen - 2009. Doc. 7017/09.
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c) de participatie van vrouwen op de arbeidmarkt niet alleen bij draagt tot hun 

economische onafhankelijkheid, maar ook de beste bescherming vormt tegen armoede 

en sociale uitsluiting. Dat vrouwen als consumenten van goederen en diensten kunnen 

bijdragen tot het ontstaan van werkgelegenheid en productiviteit brengt economische 

ontwikkeling met zich mee, waardoor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën wordt 

verbeterd;

d) in alle lidstaten er nog steeds ruimte is voor een nog groter aandeel van vrouwen in de 

beroepsbevolking, teneinde te komen tot volledige werkgelegenheid;

e) er een positief verband bestaat tussen een grote werkgelegenheid voor vrouwen, de 

beschikbaarheid van opvang voor kinderen en andere ten laste komende personen 

alsmede hoge vruchtbaarheidscijfers in de EU13. Het gelijk delen van de gezins- en 

huishoudelijke verantwoordelijkheden tussen vrouwen en mannen, de verstrekking van 

betaalbare, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorgdiensten, en het 

vergemakkelijken van het combineren van werk, gezin en privéleven voor vrouwen en 

mannen zijn essentiële stappen, niet alleen voor het bereiken van gendergelijkheid, maar 

ook voor het verwezenlijken van de EU-doelstellingen ten aanzien van werkgelegenheid 

en groei.

3. BEKLEMTOONT DAT

a) het bestrijden van de wereldwijde economische en financiële crisis een van de grootste 

uitdagingen is waarvoor de Europese Unie zich ooit geplaatst heeft gezien.

Mogelijkerwijs zullen vrouwen en mannen niet op dezelfde wijze door de crisis worden 

getroffen. In sommige landen en sectoren is de werkgelegenheid voor mannen nu reeds 

ernstiger getroffen, terwijl elders de werkgelegenheid voor vrouwen sterker is 

afgenomen. Daarom is het van belang dat de lidstaten en de EU manieren vinden om 

een gendergelijkheidsperspectief te integreren in de analyse van de gevolgen van de 

crisis en in alle beleidsreacties op de recessie, overeenkomstig hun respectieve 

bevoegdheden;

  
13 Zie het verslag van de Commissie : Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2009 (doc.7017/09).
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b) het jaar 2010  een gelegenheid biedt om het gendergelijkheidsbeleid een nieuw elan te 

geven: de economische crisis  zou remmend kunnen werken op de vooruitgang die 

geboekt is op het gebied van werkgelegenheid voor vrouwen, maar biedt ook een kans 

de toezegging ten aanzien van gelijke behandeling van mannen en vrouwen te

hernieuwen, met name bij de opstelling van de Lissabonstrategie na 2010 en de 

toekomstige strategie voor gendergelijkheid van de Commissie en bij de evaluatie van 

de uitvoering van het actieprogramma van Peking ("Peking +15"). Het is belangrijk dat 

de interactie tussen deze verschillende processen wordt bestudeerd en dat wordt bezien 

hoe deze kan worden benut om synergie te creëren;

c) hoewel de kloof tussen de netto-arbeidsparticipatie van vrouwen en van mannen kleiner 

is geworden, verdere inspanningen op dit gebied nodig zijn, naast verbeteringen in de 

kwaliteit van het werk. Sedert het jaar 2000 zijn de verschillen in beloning tussen 

mannen en vrouwen niet kleiner geworden; in sommige lidstaten zijn die verschillen 

zelfs toegenomen, terwijl sectorale segregatie en segregatie op de arbeidsmarkt van 

vrouwen en mannen voortduren en het aantal vrouwelijke managers de laatste paar jaar 

niet is gestegen;14

d) passende maatregelen op onderwijsgebied, met inbegrip van beroepsopleiding en 

beroepskeuzevoorlichting, van doorslaggevend belang zijn voor het bevorderen van 

gendergelijkheid op de arbeidsmarkt in haar geheel, vooral ten behoeve van jonge 

vrouwen en mannen; ook zijn met name doeltreffende maatregelen nodig om ervoor te 

zorgen dat onderwijskeuzen niet worden ingegeven door genderstereotypen, en om op 

gender gebaseerde segregatie en het achterblijven van onderwijsprestaties van zowel 

jongens als meisjes te bestrijden;

e) parttime werk ruimte zou kunnen bieden om de betreding van de arbeidsmarkt door 

vrouwen en mannen die daarvan thans zijn uitgesloten te vergemakkelijken en anderen 

de gelegenheid te bieden op de arbeidsmarkt te blijven. De ongelijke verdeling van de 

verantwoordelijkheden binnen het gezin en in het huishouden brengt evenwel meer 

vrouwen dan mannen ertoe te kiezen voor parttime en flexibel werk, hetgeen

  
14 Zie het verslag van de Commissie : Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2008 (doc.5710/08).
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negatieve gevolgen kan hebben voor de loopbaan, inkomens, pensioenrechten en 

economische onafhankelijkheid van vrouwen, en tevens hun armoederisico kan 

vergroten en leiden tot aanhoudende grote armoede onder mensen met een baan.15

Anderzijds kan toegang tot betere parttime banen die, bijvoorbeeld, voorzien in 

opleiding, promotievooruitzichten en flexibele werktijden, de negatieve gevolgen van 

parttime werk voor de loopbanen van vrouwen en mannen beperken;

f) hoewel in de Europese werkgelegenheidsstrategie wordt erkend dat gendergelijkheid en 

gendermainstreaming essentieel zijn voor het boeken van vooruitgang, uit de nationale 

hervormingsprogramma's (NHPs) voor 2008 blijkt dat gendermainstreaming niet altijd 

op alle beleidsterreinen in voldoende mate wordt toegepast;16

g) doelstellingen en toezicht op de vorderingen in het kader van het Lissabonproces 

doeltreffende middelen zijn gebleken om de lidstaten tot handelen aan te moedigen, 

bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid voor vrouwen en zorg voor kinderen.17

4. VERZOEKT DE LIDSTATEN EN DE COMMISSIE om binnen het kader van hun 

respectieve bevoegdheden:

a) bij het aannemen van de Lissabonstrategie na 2010 de genderdimensie te versterken en 

gendergelijkheid daarin zichtbaar te integreren door erop toe te zien dat met het gender-

aspect rekening wordt gehouden op alle relevante beleidsterreinen, in beleids-

documenten, richtsnoeren en andere follow-upmechanismen, in peer reviews, en bij de 

opstelling van indicatoren en verslagen, en er tevens zorg voor te dragen dat gender-

gelijkheid op consistente wijze wordt bevorderd;

  
15 Zie het verslag van de Commissie : Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2009 (doc.7017/09). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=748&langId=en&moreDocuments=yes
16 De nationale hervormingsprogramma's 2008 en de genderaspecten van de Europese 

werkgelegenheidsstrategie: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=748&langId=en&moreDocuments=yes

17 De nationale hervormingsprogramma's 2008 en de genderaspecten van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=748&langId=en&moreDocuments=yes
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b) er zorg voor te dragen dat bij het opstellen en aannemen van beleidsmaatregelen om het 

hoofd te bieden aan de crisis, rekening wordt gehouden met de uiteenlopende gevolgen 

die de wereldwijde economische en financiële crisis voor vrouwen en mannen heeft, 

teneinde te kunnen inspelen op de specifieke behoeften van vrouwen en mannen, gelijke 

kansen voor mensen van beiderlei kunne te waarborgen en gendergelijkheid te 

bewerkstelligen;

c) er nota van te nemen dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in de EU de Lissabon-

doelstelling van 60% in 2010 nadert, en een evaluatie van deze doelstelling in over-

weging te nemen om de werkgelegenheidskloof tussen vrouwen en mannen verder te 

dichten en de participatie op de arbeidsmarkt te vergroten en de arbeidskwaliteit voor 

allen te verbeteren;

d) voort te gaan met het ontwikkelen en aanpassen van maatregelen ter bestrijding van 

genderstereotypen in alle geledingen van de maatschappij;

e) voort te gaan met het dichten van de resterende genderkloven op de arbeidsmarkt, onder 

meer ten aanzien van werkgelegenheid, werkloosheid, parttime werk, loopbaan-

ontwikkeling, leidende functies, beloning, sectorale en beroepssegregatie en onder-

nemerschap, om zowel vrouwen als mannen in de gelegenheid te stellen hun aspiraties 

te realiseren, hun mogelijkheden te benutten en armoede onder mensen met een baan te 

voorkomen;

f) zowel gendermainstreaming als specifieke maatregelen volledig en doeltreffend ten 

uitvoer te leggen, om bestaande kloven en ongelijkheden op de arbeidsmarkt, in de 

economie en in het sociaal beleid weg te nemen en feitelijke gendergelijkheid te 

bewerkstelligen;

g) te voorzien in de behoeften van vrouwen in kwetsbare posities, om hen te helpen bij het 

betreden en herbetreden van de arbeidsmarkt en bij het behouden van een baan, en waar 

passend actieve maatregelen toe te passen om hen te helpen hun potentieel te realiseren;
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h) er zorg voor te dragen dat in de huidige en toekomstige maatregelen en programma's om 

ondernemerschap te stimuleren rekening wordt gehouden met de behoeften van alle 

ondernemers, ongeacht hun kunne of achtergrond, met name waar het gaat om toegang 

tot financiën en de verstrekking van advies en opleiding ten behoeve van beginnende 

ondernemers; en eventueel actieve maatregelen toe te passen om ondernemerschap van 

vrouwen te steunen;

i) te onderzoeken hoe doelstellingen en termijnen eventueel kunnen worden aangescherpt 

en ontwikkeld om een actieve en doeltreffende benadering van gendergelijkheid te 

bevorderen, alsook hoe bij de bepaling van de doelstellingen rekening kan worden 

gehouden met de uiteenlopende uitgangsposities in de verschillend lidstaten; en

j) te erkennen dat sommige van de indicatoren die zijn ontwikkeld om toe te zien op de 

vorderingen bij de uitvoering van het actieprogramma van Peking een waardevol 

hulpmiddel zouden kunnen zijn bij het versterken van het genderperspectief in de 

controlemechanismen van de Lissabonstrategie na 2010, en er in voorkomend geval 

rekening mee te houden.

5. DRINGT ER BIJ DE LIDSTATEN OP AAN

a) het door de Europese Raad in 2006 aangenomen Europees pact voor gendergelijkheid te 

bevestigen, als mogelijke bijdrage tot de versterking van de genderdimensie in de 

Lissabonstrategie na 2010;

b) zich te beraden op een evaluatie van relevante beleidsvormen en plannen ter 

bevordering van stimulansen voor vrouwen en mannen om de arbeidsmarkt te betreden, 

opnieuw te betreden of deze niet te verlaten, en tegelijkertijd toegang te bieden tot 

kwalitatief hoogwaardige diensten en een toereikende inkomenssteun;18

  
18 Zie kernboodschappen van de Raad (EPSCO) aan de voorjaarsbijeenkomst van de Europese 

Raad 2009, doc. 6449/09, blz. 6.
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c) in overleg met de sociale partners passend beleid aan te nemen en ten uitvoer te leggen 

ter verbetering van de mogelijkheden voor vrouwen en mannen om werk, gezin en 

privéleven te combineren, met inbegrip van beleidsmaatregelen om de doelstellingen 

van Barcelona van 2002 met betrekking tot kinderopvang te verwezenlijken, rekening 

houdend met de vraag naar kinderopvang en overeenkomstig de nationale patronen in 

de kinderopvang, alsmede om zorgdiensten voor andere ten laste komenden te 

bevorderen, onder meer door gebruik te maken van de mogelijkheden van de structuur-

fondsen; en mannen te stimuleren om, op gelijke voet met vrouwen, de verantwoorde-

lijkheid voor het gezin en het huishouden te delen;

d) bij het doorvoeren van hervormingen rekening te houden met de genderdimensie van de 

werkgelegenheidsrichtsnoeren van de Europese werkgelegenheidsstrategie en van de 

gemeenschappelijke flexizekerheidsbeginselen, teneinde te bevorderen dat zorg- en 

huishoudelijke verantwoordelijkheden door vrouwen en mannen op voet van gelijkheid 

worden gedeeld; en

e) te overwegen bij het formuleren en uitvoeren van werkgelegenheids- en sociaal beleid 

de conclusies uit het jaarverslag van de Commissie over gelijkheid van vrouwen en 

mannen in aanmerking te nemen.

6. VERZOEKT HET TOEKOMSTIGE SPAANSE VOORZITTERSCHAP OM, MET STEUN 

VAN DE COMMISSIE, al het mogelijke te doen om te zorgen dat zowel gendermain-

streaming als genderspecifieke vraagstukken een prominente plaats krijgen in de Lissabon-

strategie na 2010 en in het toekomstige werkgelegenheids- en sociaal beleid, waaronder de 

werkzaamheden van het Comité voor de werkgelegenheid en het Comité voor sociale 

bescherming, door een gendersectie op te nemen in de door de Raad EPSCO aan te nemen  

kernboodschappen die aan de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad in 2010 zullen 

worden voorgelegd.

________________


