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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o uporabi Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in poklicnem delu
(2014/2160(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter členov 8, 10, 19 in 
157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 
2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk 
pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano)1, 

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 7. marca 2014 o krepitvi načela enakega 
plačila za ženske in moške s preglednostjo (C(2014)1405);

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 6. decembra 2013 z naslovom Poročilo o 
izvajanju Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) (COM(2013)0861).

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. septembra 2010 z naslovom Strategija za 
enakost žensk in moških 2010–2015 (COM(2010)0491), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. marca 2010 z naslovom Okrepljena zaveza 
za enakost med ženskami in moškimi – Listina žensk (COM(2010)0078), 

– ob upoštevanju evropskega pakta za enakost spolov 2011–2020, ki ga je 7. marca 2011 
sprejel Svet, 

– ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije na podlagi člena 157 PDEU,

– ob upoštevanju določb Konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) iz leta 1994 o 
delu s krajšim delovnim časom, v skladu s katero morajo države v pogodbe o javnih 
naročilih vključiti delovno klavzulo, ki vključuje vprašanje enakega plačila,

– ob upoštevanju konvencije Mednarodne organizacije dela o enakem plačilu,

– ob upoštevanju člena 11(1)(d) Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ki 
jo je z resolucijo št. 34/180 z dne 18. decembra 1979 sprejela Generalna skupščina 
Združenih narodov,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2013 o uporabi načela enakega 

1 UL L 204, 26.7.2006, str. 23.
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plačila delavk in delavcev za enako delo ali delo enake vrednosti1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. maja 2012 s priporočili Komisiji o uporabi 
načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske2,

– ob upoštevanju ocene o izvajanju Direktive 2006/54/ES na evropski ravni, ki jo je 
pripravil generalni direktorat za parlamentarne raziskovalne storitve, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov in mnenja Odbora 
za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0000/2015),

A. ker je enako obravnavanje moških in žensk eno od temeljnih načel prava EU; 

B. ker je diskriminacija na podlagi spola, rasne ali etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti prepovedna na podlagi prava EU;

C. ker je načelo enakega plačila že od samega začetka, torej od leta 1957, zapisano v 
Pogodbah; ker se načelo enakega plačila za delo enake vrednosti priznava v členu 157 
PDEU in je vključeno v Direktivo 2006/54/ES (v nadaljnjem besedilu preoblikovana 
direktiva);

D. ker je preoblikovana direktiva namenjena temu, da bi bila zakonodaja EU na tem 
področju bolj usklajena in skladna s sodno prakso Sodišča ter da bi se ustrezna 
zakonodaja o enakosti na nacionalni ravni poenostavila in posodobila, s čimer bi 
prispevali k boljšemu položaju žensk na trgu dela;

E. ker so bile s preoblikovano direktivo uvedene nekatere novosti, na primer izvajanje 
načela enakih možnosti in opredelitev koncepta posredne diskriminacije, in ker je v njej 
izrecno navedeno usklajevanje poklicnega in zasebnega ter družinskega življenja; ker je 
učinek teh novosti v državah članicah še vedno omejen;  

F. ker se je uporaba določb o enakem plačilu v državah članicah v praksi izkazala za eno 
najbolj problematičnih področij; ker po zadnjih podatkih razlika v plačilu med spoloma 
še vedno obstaja in trenutno znaša 16,4 % in ker je napredek na tem področju kljub 
veljavni zakonodaji EU in nezavezujočim priporočilom še vedno izredno majhen; 

G. ker je bil glede stopnje zaposlenosti žensk dosežen sorazmerni napredek, vendar je kljub 
obstoječemu okviru na ravni EU in nacionalni ravni stopnja poklicne in sektorske 
segregacije žensk in moških v različne poklice še vedno razmeroma visoka, kar tudi 
vpliva na razlike v plačilu med spoloma skozi vse življenje; ker tudi vertikalna 
segregacija prispeva k razlikam v plačilu, saj ženske večinoma opravljajo manj plačane 
poklice ali zasedajo nižje položaje v hierarhični lestvici;

H. ker sta materinstvo in skrb za starejše dodatno delo, ki ga večinoma opravijo ženske; ker 
to delo ni plačano in cenjeno v družbi, čeprav gre za prispevek k socialnemu varstvu, ki 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0375.
2 UL C 264 E, 13.9.2013, str. 75.
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ga je mogoče ovrednotiti z gospodarskimi kazalci, kot je BDP; ker se zato povečujejo 
dohodkovne razlike med ženskami in moškimi, ki se kažejo v obliki t. i. stroškov zaradi 
prekinjene odsotnosti na trgu dela ali krajšega delovnega časa pri zaposlitvi za krajši 
delovni čas; ker se posledice teh elementov za zaslužek v celi življenjski dobi 
razlikujejo med državami članicami, odvisno od podpore, ki se staršem nameni na 
podlagi zakonodajnih ukrepov ali kolektivnih pogodb;

I. ker ženske v povprečju prejmejo 39 % nižje pokojnine kot moški; ker je te razmere 
mogoče pripisati različnim dejavnikom, kot so stopnja udeležbe žensk v plačanem delu, 
zaposlitvene strukture v različnih sektorjih, delovna doba in razlike v plačilu med 
spoloma; ker se s tem povečuje tveganje revščine žensk, ko se upokojijo;

J. ker je v preoblikovani direktivi jasno navedeno, da vsako manj ugodno obravnavanje 
žensk, ki je povezano z nosečnostjo ali porodniškim dopustom, pomeni diskriminacijo; 
ker ta direktiva jasno določa zagotovilo o vrnitvi žensk na isto delovno mesto ali na 
enakovredno delovno mesto po koncu porodniškega dopusta in varstvo pred 
odpuščanjem moških in žensk, kadar uveljavljajo pravico do starševskega ali 
posvojiteljskega dopusta;

K. ker imajo socialni partnerji in organizacije civilne družbe zelo pomembno vlogo pri 
spodbujanju enakega obravnavanja in koncepta dela, ki temelji na enakem plačilu; 

L. ker bi bilo treba organe za enakost ustrezno podpreti pri neodvisnem in učinkovitem 
opravljanju njihovih nalog spodbujanja, spremljanja in podpiranja enakega 
obravnavanja; 

M. ker je Parlament večkrat pozval Komisijo, naj pregleda veljavno zakonodajo in odpravi 
razlike v plačilu med spoloma; ker bi z odpravo razlik v plačilu med spoloma omogočili 
zvišanje stopnje zaposlenosti žensk in zmanjšali njihovo tveganje revščine v 
upokojitveni starosti;

Splošna ocena

1. je seznanjen s tem, da so države članice na splošno svoje nacionalno pravo uskladile s 
pravom EU1; opozarja, da se je izkazalo, da pravilen prenos določb preoblikovane 
direktive v nacionalno pravo enostavno še ni dovolj, da se doseže njihova popolna 
uporaba in učinkovito izvrševanje;

2. poudarja, da se je državam članicam naložila obveznost, da prenesejo le tiste vsebinske 
spremembe iz preoblikovane direktive, ki niso bile jasno opredeljene; poudarja, da je bil 
učinek prizadevanj Komisije za spremljanje izvajanja omejen, kar zadeva zagotavljanje 
usklajenega pristopa in potrebnih smernic, ki bi omogočile učinkovito izvajanje na 
nacionalni ravni;

3. Zato poziva Komisijo, naj opredeli šibke točke preoblikovane direktive in pripravi 
zakonodajni predlog o njeni nadomestitvi; 

1 Na podlagi poročila Komisije o izvajanju preoblikovane direktive (COM(2013)0861).
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Uporaba določb o enakem plačilu

4. ugotavlja, da naj bi se neposredna diskriminacija pri plačilu v državah članicah 
zmanjšala in da je še vedno glavni problem vrednotenje dela, zlasti tistega, ki se opravi 
prek kolektivnih pogodb;

5. poudarja, da je treba v skladu s sodno prakso Sodišča EU pri vseh elementih plačila, ki 
ga prejmejo moški in ženske, upoštevati načelo enakega plačila;

6. poudarja, da je treba jasno opredeliti različne pojme na ravni EU, kot so razlike v 
plačilu med spoloma, osebni prejemek, neposredna in posredna diskriminacija, delo, ki 
se obravnava kot enako in delo enake vrednosti; poudarja, da lahko sedanje 
izračunavanje razlik v plačilu med spoloma zaradi obstoja različnih vrst pogodb o 
zaposlitvi privede do izkrivljenega razumevanja problema enakega plačila; poziva 
Komisijo, naj analizira morebitno izkrivljanje in predlaga rešitve;

7. poziva Komisijo in države članice, naj opredelijo uporabo sistemov vrednotenja in 
razvrstitve delovnih mest, ki se zelo razlikujejo; poziva Komisijo, naj uvede smernice za 
nevtralne sisteme vrednotenja in razvrščanja delovnih mest, vključno s posebnimi 
ukrepi, kot so sorazmerna zastopanost žensk in moških v odborih za vrednotenje, razvoj 
nevtralnega opisa delovnih mest in shem ponderiranja ter opredelitev jasnih meril za 
ocenjevanje vrednosti dela;

8. opozarja, da bosta jasen in harmoniziran sistem razvrščanja delovnih mest in 
preglednost plač povečala dostop do pravnega varstva; ugotavlja, da so številne države 
članice že sprejele ukrepe za preglednost plač; poudarja, da se ti ukrepi razlikujejo; je 
seznanjen s priporočili Komisije za preglednost plač iz leta 2014; poziva Komisijo, naj 
oceni dejanski učinek teh priporočil; 

Uporaba določb o enakem obravnavanju

9. poudarja, da je treba sisteme poklicnih pokojnin obravnavati kot plačilo in da je treba v 
teh sistemih upoštevati načelo enakega obravnavanja; poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja izvajanje tega načela in o tem poroča, saj se je izkazalo, da ni jasno, kako se 
načelo izvaja v nekaterih državah članicah, poleg tega se v nekaterih primerih še vedno 
pojavljajo problemi glede razlikovanja med zakonsko predpisanimi in poklicnimi 
sistemi;

10. ugotavlja, da države članice precej različno izvajajo določbe o zaščiti pred 
diskriminacijo, povezano s porodniškim dopustom ter starševskim in/ali posvojiteljskim 
dopustom; poudarja, da je treba na nacionalni ravni usklajeno reševati posebne izzive, 
vključno s sektorskimi (javno–zasebno) in organizacijskimi (med podjetji) razlikami, 
razmerami v zvezi z netipičnimi pogodbami o zaposlitvi in pogodbami o zaposlitvi za 
polovični delovni čas ter prakso prenehanja pogodb o zaposlitvi za določen čas v 
obdobju zaščite in spodbujanja prostovoljne odpovedi delovnega razmerja;

11. poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo učinkovite sisteme spremljanja in 
sprejmejo ukrepe za boljše zbiranje podatkov o primerih nadlegovanja in diskriminacije 
na podlagi spola, tudi diskriminacije, povezane z nosečnostjo in porodniškim dopustom 
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ter drugimi vrstami dopusta;

12. opozarja, da je dostop do pravnega varstva na tem področju omejen zaradi več razlogov, 
denimo zaradi  dolgotrajnosti postopkov in s temi postopki povezanih stroškov, 
pomanjkanja brezplačne pravne pomoči ali strahu žrtve pred stigmatizacijo na delovnem 
mestu; poudarja, da je v mnogih državah članicah problematična uporaba pravila o 
dokaznem bremenu; poziva države članice, naj podprejo organe za enakost, sindikate in 
nevladne organizacije, da prevzamejo dejavno vlogo pri zagotavljanju pomoči žrtvam 
diskriminacije;

13. poziva Komisijo, naj oceni sedanje zglede najboljše prakse in objavi rezultate te ocene v 
zvezi z učinkovitimi ukrepi, ki bi jih lahko sprejele države članice za spodbujanje 
delodajalcev in organizacij s področja poklicnega usposabljanja k preprečevanju vseh 
oblik diskriminacije na podlagi spola, zlasti nadlegovanje in spolno nadlegovanje na 
delovnem mestu, z izboljšanjem dostopa do zaposlitve, nudenjem dodatnega poklicnega 
usposabljanja in spodbujanjem najboljše prakse

Spodbujanje enakega obravnavanja in dialoga 

14. ponovno poudarja, da bi morali imeti organi za enakost pooblastilo, da učinkovito in 
neodvisno spremljajo zakonodajo za spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi in 
o tem poročajo; 

15. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo socialne partnerje, da promovirajo 
prakso enakosti spolov na delovnem mestu, natančno pregledajo kolektivne pogodbe, 
veljavne plačilne lestvice in sisteme razvrščanja delovnih mest, da bi preprečili vsako 
neposredno in posredno diskriminacijo žensk; poziva države članice, naj poostrijo 
obveznosti za velika in srednja podjetja, da zagotovijo sistematično spodbujanje 
enakega obravnavanja in zaposlene redno obveščajo, tudi o vprašanjih enakega plačila;

16. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo institucionalne mehanizme za 
uveljavljanje enakosti med ženskami in moškimi ter naj spodbujajo socialne partnerje, 
da v kolektivnih pogodbah ocenijo razsežnost enakosti;

17. poziva Komisijo in države članice, naj znatno okrepijo ukrepanje za večjo ozaveščenost, 
zlasti o pravicah žrtev diskriminacije na podlagi spola; poudarja, da morajo vsi 
deležniki, tudi socialni partnerji in nevladne organizacije, sodelovati pri odpravljanju 
stereotipov glede zaposlitve žensk in moških ter njihovega vpliva na vrednost dela in 
nizko plačilo;

18. opozarja, da je ena od novosti v preoblikovani direktivi navedba usklajevanja 
poklicnega, zasebnega in družinskega življenja;  poziva Komisijo, naj v posvetovanju z 
državami članicami in socialnimi partnerji oblikuje posebne ukrepe, s katerimi bo 
zagotovila več pravic na tem področju;

Priporočila

19. ponovno poziva države članice, naj uveljavijo in dosledno izvajajo preoblikovano 
Direktivo 2006/54/ES, spodbujajo socialne partnerje, da prevzamejo dejavnejšo vlogo 
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pri spodbujanju enakega obravnavanja, tudi z akcijskimi načrti za odpravo vseh 
neupravičenih razlik v plačilu med spoloma, konkretnimi ukrepi in spremljanjem 
rezultatov na ravni družb, sektorjev, na nacionalni ravni in ravni EU; 

20. poziva Komisijo, naj na podlagi poročila o izvajanju preoblikovane direktive in te 
resolucije pregleda to direktivo, k čemur jo je že pozval, in sicer v resoluciji z dne 24. 
maja 2012, ki vsebuje natančna in jasna priporočila;

21. poudarja, da so nevtralno razvrščanje in vrednotenje delovnih mest ter preglednost plač 
nepogrešljivi ukrepi za spodbujanje enakega obravnavanja; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj te ukrepe vključi v svoj predlog o nadomestitvi preoblikovane direktive z 
novo; opozarja, da je samo harmonizirani pristop združljiv s prostim pretokom 
delavcev, ki je temeljna evropska svoboščina;

22. poziva Komisijo, naj v okviru nove direktive uvede sankcije na ravni EU, s katerimi 
družbe, pri katerih bi ugotovili kršitve načela enakosti, ne bi mogle sodelovati v 
postopkih oddaje javnih naročil za blago in storitve, ki se financirajo iz proračuna EU;

23. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da bi žrtvam neenakega 
obravnavanja in diskriminacije zagotovile sorazmerno nadomestilo v skladu z 
veljavnimi pravnimi določbami; 

24. poudarja, da bo le dejansko izvajanje načela enakega obravnavanja privedlo do boljšega 
položaja žensk na trgu dela in da morajo zato različni akterji na evropski, nacionalni, 
sektorski in organizacijski ravni strateško sodelovati med seboj; 

25. poziva Komisijo, naj pregleda dejavnike, ki povzročajo razlike v pokojnini, in ceni, ali 
je treba sprejeti posebne ukrepe za zmanjšanje teh razlik na ravni EU in nacionalni 
ravni, vključno z zakonodajnimi in/ali nezakonodajnimi ukrepi;

26. poziva Komisijo, naj pripravi študijo, v kateri bo primerjala položaj mater in žensk brez 
otrok; opozarja, da naj bi bila ta študija namenjena temu, da se bolje pojasni položaj teh 
žensk na trgu dela, zlasti glede stopenj zaposlenosti in razlik v plačilu, poklicnega 
napredovanja in pokojnin;

27. opozarja, da bi morala priporočila za posamezno državo v okviru evropskega semestra 
vključevati cilje zmanjšanja razlik v plačilu med spoloma;

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Splošne opombe

Enako obravnavanje moških in žensk na področju zaposlovanja in poklicnem področju je 
vprašanje svobode in pravice. Je del socialne pogodbe, o katerem se ni mogoče pogajati. Vse 
ženske so lahko, ne glede na starost, izobrazbo ali socialni položaj, žrtve neposredne ali 
posredne diskriminacije na delovnem mestu. Diskriminacija je včasih tako prefinjena, da jo je 
mogoče ugotoviti šele z natančno analizo ustreznih statističnih podatkov.

Posledic neenakosti na področju zaposlovanja se ne sme podcenjevati. Ta neenakost namreč 
zavira potencial žensk, zato družba ne more v celoti izkoriščati njihove nadarjenosti, znanja in 
spretnosti ter sposobnosti. Enako plačilo za ženske in moške je torej vprašanje pravičnosti in 
spodbude, 

obenem pa ga je mogoče razumeti kot družinsko vprašanje. Blaginja mnogih družin v Evropi 
je namreč odvisna od plače žensk. Velika večina mater je udeležena na trgu dela in glavna 
naloga mnogih med njimi je vzdrževanje svoje družine, saj zagotavljajo edini ali primarni 
dohodek. Zato razlike v plačilu med spoloma močno vplivajo na življenjske pogoje, prehrano 
in življenjske priložnosti otrok. Z uveljavitvijo učinkovitih politik za zmanjšanje razlik v 
plačilu med spoloma se lahko izboljšajo razmere mnogih družin, zlasti enostarševskih družin 
in družin, v katerih imata starša nizke dohodke.

Enako obravnavanje in načelo nediskriminacije sta pomembna dela primarne zakonodaje EU 
od sprejetja Pogodbe iz Rima leta 1957 (nazadnje vključeno v člen 157 PDEU) in sodne 
prakse Sodišča Evropske unije. Vendar se v zadnjem desetletju razlike v plačilu, ki so 
pomemben kazalec neenakosti med moškimi in ženskami na trgu dela, skoraj niso spremenile, 
in sicer so se s 17,5 % v letu 2008 zmanjšale na 16,4 % v letu 2012.

Na podlagi tega se poročevalka nagiba k sklepu, da z veljavno Direktivo 2006/54/ES 
(preoblikovano) ni mogoče doseči več in jo je zato treba posodobiti. Ta sklep je podkrepljen 
tudi s prejšnjimi stališči Evropskega parlamenta, zlasti v resoluciji na lastno pobudo s 
priporočili Komisiji o uporabi načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti 
za moške in ženske 2011/2285(INI). 

Razlike v plačilu med spoloma 

Razlika v plačilu med spoloma se izračuna kot razlika med povprečnim bruto plačilom na uro 
za zaposlenega moškega in žensko, izražena kot odstotek povprečnega bruto plačila na uro za 
zaposlenega moškega. Ta odstotek je pomemben pokazatelj neenakosti med ženskami in 
moškimi na trgu dela, saj se v izračunu upoštevajo zaposlitve za polni in krajši delovni čas 
(urne postavke pri zaposlitvi za krajši delovni čas so na splošno nižje, obenem pa v tej obliki 
zaposlitve prevladujejo ženske).

Opredelitev razlike v plačilu med spoloma je občutljiva na tri motnje, v okviru katerih jo je 
treba razlagati: posamezne značilnosti (na primer izobrazba – če ženske z nizko izobrazbo 
niso zaposlene, se razlika zmanjša, če pa se te ženske odločijo, da začnejo delati, ker 
potrebujejo denar, se razlika poveča, saj zaposleni z višjo izobrazbo zaslužijo več), značilnosti 
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industrije (na primer velikost podjetja – delavci v velikih podjetjih običajno prejmejo višji 
dohodek kot delavci v manjših podjetjih) in institucionalne značilnosti (minimalna plača – 
višja je minimalna plača, manjša je razlika v plačilu med spoloma, saj je veliko žensk 
zaposlenih na slabo plačanih delovnih mestih).

Zato je pomembno, da se splošna razlika v plačilu med spoloma primerja s to razliko v 
posameznih sektorjih. Čeprav je ta razlika med zaposlenimi za krajši delovni čas in 
zaposlenimi za polni delovni čas precejšnja, pa ni nujno, da je posledica neposredne 
diskriminacije. Verjetneje je posledica dejstva, da so zaposlitve za krajši delovni čas 
pogostejše v slabo plačanih sektorjih, kot so zdravstvene storitve ali storitve čiščenja. Pri 
primerjavi urnih postavk med zaposlenimi s krajšim delovni časom se kaže manjša razlika v 
plačilu med spoloma kot, če se primerjajo zaposleni s polnim delovnim časom. 

Da bi odpravili neenakost med ženskami in moškimi, ki se odraža kot razlika v plačilu med 
spoloma, je treba ugotoviti glavne vzroke za to, da se veliko žensk ne glede na izobrazbo in 
nadarjenost odloči za delovna mesta z nižjo vrednostjo na trgu.

Neusklajenost med delom in družino 

Ženske so glavne skrbnice v družini in nesorazmerno veliko časa namenijo delu, ki ni 
plačano, in skrbi za otroke in druge družinske člane. Da lahko vse to opravijo, se pogosto 
zaposlijo za skrajšani delovni čas. Poleg tega prevladujejo v sektorjih in poklicih, ki 
omogočajo boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Zato so pogosto 
zaposlene na slabo plačanih delovnih mestih in ne prevzemajo vodstvenih položajev. Moški 
sicer več časa preživijo na delovnem mestu kot ženske, kljub temu pa te delajo več ur na dan, 
če k delovnemu času na delovnem mestu prištejemo še čas, ki ga ženske namenijo za 
neplačano delo. 

Obenem pa se ženske zaradi težkega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja pozneje 
odločajo za prvega otroka, posledica česar je nizka stopnja rodnosti v večini držav članic. 
Stopnja zaposlenosti žensk z majhnimi otroki je vztrajno nižja kot stopnja zaposlenosti žensk 
brez otrok.  Poleg tega strokovne analize kažejo, da se razlika v plačilu med spoloma začne 
kazati, ko se ženska vrne na trg dela po prvem porodniškem dopustu, in se povečuje s 
ponavljajočimi se prekinitvami poklicne poti zaradi zunanjih dejavnikov, kot so prekinitve v 
zaposlitvi zaradi otrok in zaradi skrbi za vzdrževane družinske člane, ter je običajno vse večja 
s starostjo1.

Ženske imajo zaradi porodniškega dopusta ali drugega dopusta, povezanega z družino, precej 
prekinitev v poklicni poti, kar prav tako prispeva k razlikam v plačilu med spoloma. 
Neposredna posledica teh prekinitev je, da ženske izgubijo plačo in namesto tega prejmejo 
materinske dodatke, v mnogih državah članicah pa poleg tega prejmejo tudi nižje prejemke 
socialne varnosti. Zato je razlika v plačilu med spoloma najnižja pri mladih zaposlenih in se s 
starostjo zaradi navedenih prekinitev povečuje. 

Pomanjkanje praktičnih rešitev, s katerimi bi ženskam pomagali bolje usklajevati poklicno in 
družinsko življenje, je glavni dejavnik, ki prispeva k horizontalni/sektorski in 

1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. maja 2012 s priporočili Komisiji o uporabi načela enakega plačila 
za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske (2011/2285(INI)
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vertikalni/poklicni segregaciji na trgu dela. 

Zato ženske pogosteje delajo v sektorjih z nižjimi urnimi postavkami, na primer v zdravstvu, 
izobraževanju in javni upravi, kot v sektorjih, v katerih prevladujejo moški. Obenem se 
ženske soočajo z vertikalno ali poklicno segregacijo, ki je posledica predsodkov pri delitvi 
vlog v družbi, kjer prevladujejo moški: ženske so prepogosto zaposlene kot upravne 
pomočnice, prodajalke ali nizkokvalificirane oziroma nekvalificirane delavke. 

Poročevalka meni, da je treba upoštevati, da so ženske roditeljice otrok in so zaradi te posebne 
vloge pripravljene prenašati nepošteno obravnavanje na trgu dela. Zato poročevalka predlaga, 
naj se v določbah, s katerimi se skušajo ustvariti optimalni pogoji za usklajevanje poklicnega 
in zasebnega življenja, upošteva pomen neplačanega dela žensk za njihovo poklicno pot in se 
prizna ustrezna vrednost tega neplačanega dela.

Zato bo morda treba spremeniti izračunavanje razlik v plačilu med spoloma, da se izključijo 
ženske z enim ali več otroki. Na ta način bi ta razlika odražala dejansko razliko v plačilu, ki je 
posledica diskriminacije. Obenem bi lahko na podlagi primerjave med razliko v plačilu, 
izračunane po sedanjem vzorcu, in „golo“ razliko v plačilu po novem izračunu ocenili dolg 
družbe ženskam za neplačano delo, ki ga opravijo kot skrbnice. 

Diskriminacija v pokojninskih sistemih

Razlika v plačilu med ženskami in moškimi se po upokojitvi poveča, Ženske v EU na podlagi 
razpoložljivih statističnih podatkov v povprečju prejmejo 39 % manj v pokojninah kot moški. 
To je odraz njihovega neugodnega položaja v poklicni poti, kar postane očitno ob primerjavi 
poklicnih pokojnin. Razlike v pokojnini so v povprečju bistveno večje kot razlike v plačilu. 
Razlog za to je dejstvo, da je med delavci s krajšim delovnim časom, zaposlenimi na delovnih 
mestih z nižjo urno postavko in delavci s krajšo delovno dobo večji delež žensk. V nekaterih 
državah članicah so se razlike v pokojninah tako povečale, da znašajo skoraj dvakrat toliko 
kot razlike v plačilu. Ta neenakost se lahko zaradi vse slabših demografskih razmer v državah 
članicah še poveča. To bo povečalo pritiske na dokladne pokojninske sisteme, tako da bodo 
postali zasebni pokojninski skladi, v katerih se upravljajo prihranki, ki se izračunavajo kot 
odstotek prejete plače, glavni vir prihodka za upokojence.

Poročevalka meni, da je razlika v pokojnini nadaljevanje razlike v plačilu in je kot taka 
diskriminacijska, torej jo je treba odpraviti.

Koncept enakega dela

Ker je stalna posredna diskriminacija žensk na trgu dela očitno povezana z njihovo posebno 
vlogo, ki jo imajo kot potencialne ali dejanske matere/roditeljice otrok, neopredelitev dela 
enake vrednosti ali pomanjkanje jasnih ocenjevalnih meril za primerjanje različnih delovnih 
mest ovirata vzpostavitev poštenega trga dela, ki bi temeljil na enakem obravnavanju žensk in 
moških.

V uvodni izjavi 9 preoblikovane direktive je navedeno: „V skladu z ustaljeno sodno prakso 
Sodišča je za ugotovitev, ali delavci opravljajo enako delo ali delo enake vrednosti, treba 
določiti, ali se za te delavce ob upoštevanju vrste dejavnikov, vključno z naravo dela in 
usposabljanjem ter delovnimi pogoji, lahko šteje, da se nahajajo v primerljivih okoliščinah.“ 
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Doslej je dvanajst držav članic v svojo zakonodajo uvedlo opredelitev tega koncepta. Ta v 
večini teh primerov temelji na štirih glavnih komponentah vrednotenja dela, uvedenih v 
Prilogi I delovnega dokumenta služb Komisije, priloženega k poročilu o izvajanju Direktive 
2006/54/ES: spretnosti, prizadevanja, odgovornost in delovni pogoji. Poročevalka predlaga, 
naj se koncept enakega dela ali dela enake vrednosti uvede v vseh državah članicah kot 
zahteva, ki jo je treba obvezno izpolnjevati, saj bo to prispevalo k prostemu gibanju delavcev 
v Evropi.

Preglednost plač

Uvedba ukrepa za preglednost plač je še en korak k vzpostavitvi trga dela, ki temelji na 
enakosti med ženskami in moškimi.  Poročevalka je prepričana, da bi imela obvezna 
vključitev tega sredstva, ki temelji na skupni evropski opredelitvi, pozitivne posledice, saj bi 
se na eni strani povečala ozaveščenost zaposlenih o obstoječih razlikah v osebnih  in drugih 
prejemkih, na drugi strani pa bi lahko žrtve v primerih diskriminacije sprožile sodne postopke.

Dostop do pravnega varstva

Pri spremljanju izvajanja preoblikovane direktive se je izkazalo, da se dostop žrtev 
diskriminacije do pravnega varstva precej razlikuje med državami članicami. Poročevalka 
poudarja, da je za odpravo glavnih ovir, s katerimi se v večini držav članic soočajo žrtve, 
potrebna brezplačna pravna pomoč. To pomoč bi lahko zagotavljali organi za enakost, 
sindikati ali nevladne organizacije.

Boljši dostop do pravnega varstva je tudi predpogoj za uporabo določb o nadomestilu in 
kaznih v skladu s preoblikovano direktivo. Sodišče lahko namreč v obliki nadomestil žrtvam 
zagotovi ustrezna pravna sredstva, medtem ko so sankcije in kazni neugodne za delodajalce in 
jih odvračajo od vseh oblik ravnanja, ki bi ga lahko razumeli kot diskriminacijo. Sankcije, ki 
jih predlaga poročevalka in s katerimi se družbam prepreči sodelovanje v postopkih oddaje 
javnih naročil za blago in storitve, ki se financirajo iz proračuna EU, bi bilo treba ob 
upoštevanju načela subsidiarnosti uvesti na ravni EU.


