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Zadeva: Razlika med plačami moških in žensk

Načelo enakega plačila za enako delo je določeno v členu 157 PDEU. Toda ženske v EU še vedno 
zaslužijo manj kot moški. Splošna razlika med plačami moških in žensk v EU je 16 %, razhajanja med 
državami članicami pa so ogromna. Razlika med plačami moških in žensk je razlika med povprečno 
bruto plačo na uro moških in žensk, izražena kot odstotek povprečne bruto plače na uro moških. 
Približno tretjine te razlike ni mogoče obrazložiti z razlikami med spoloma glede izobrazbe, izbire 
poklica, delovnega časa in drugih lastnosti, ki jih je mogoče opazovati. To pomeni, da je prisoten 
očiten diskriminacijski dejavnik, pri čemer je diskriminacija na podlagi spola prepletena z 
diskriminacijo na podlagi rase, migracijskega statusa, vere, spolne usmerjenosti in invalidnosti.

Razlogi za razliko med plačami moških in žensk so različni: po spolu ločeni trgi dela in sektorji, 
stereotipi o spolu, premalo možnosti za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter 
pričakovanja, da bodo ženske glavne negovalke, kar številne izmed njih privede do tega, da prekinejo 
svojo poklicno pot ali se odločijo za delo s krajšim delovnim časom. Stanje se po upokojitvi le še 
poslabša, saj je povprečna pokojnina žensk za približno 40 % nižja od povprečne pokojnine moških.

Odprava razlike med plačami moških in žensk je v skladu s PDEU, prispevala pa bi tudi k uresničitvi 
poglavitnega cilja doseganja enakosti spolov v EU in ciljev trajnostnega razvoja iz agende OZN do 
leta 2030. Prav tako bi bila v skladu z načeli evropskega stebra socialnih pravic. Pobude, kot je 
priporočilo Komisije iz leta 2014 o preglednosti plač, niso imele velikega učinka, saj niso predvidele 
zavezujočih ukrepov.

Kako namerava Komisija odpraviti razliko med plačami moških in žensk v okviru naslednje strategije 
za enakost spolov? Katere ukrepe bo vključila v strategijo za povečanje preglednosti plač, zagotovitev 
bolj poštenega plačila za delo v sektorjih, v katerih prevladujejo ženske, boj proti prekarni zaposlitvi 
žensk ter enako upoštevanje dela, ki ga opravljajo moški, in dela, ki ga opravljajo ženske? Ali bo 
strategija vključevala orodja, ki bodo zagotavljala objektivna merila za ocenjevanje in primerjavo 
vrednosti dela, ki bosta nevtralna glede na spol? Kako namerava Komisija izboljšati izvajanje načela 
enakega plačila? Ali namerava pregledati Direktivo 2006/54/ES?

Predsednica Komisije se je v svojih „Političnih smernicah za naslednjo Komisijo za obdobje 2019–
2024“ zavezala k odpravi razlike med plačami moških in žensk. Ali bo to obljubo vključila v 
zakonodajne in zavezujoče akte? Kandidatka za komisarko Helena Dalli se je zavezala, da bo v prvih 
100 dneh te Komisije predlagala korake za uvedbo zavezujočih ukrepov za preglednost plačil. Ali 
lahko Komisija potrdi, da bodo ti ukrepi res zavezujoči, in navede, ali bo med njimi tudi usklajevanje 
sedanjih sistemov za preglednost plač v državah članicah?
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