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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
kot pristojni odbor:

– da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. obžaluje, ker Komisija do danes še vedno ni ustrezno obravnavala resolucije Parlamenta z 
dne 18. novembra 2008 ali resolucije z dne 10. februarja 2010 in ni sprožila zakonodajne 
pobude ali celovito izrabila leta 2007, ki je bilo razglašeno za evropsko leto enakih 
možnosti za vse, da bi omogočila učinkovito ukrepanje zoper problem neenakega plačila 
za enako delo moških in žensk, saj odprava razlike v plačilu glede na spol ostaja 
prednostna politična naloga vseh držav članic in drugih glavnih akterjev na evropski ravni, 
kot to izhaja iz sklepov Sveta o Evropskem paktu za enakost med spoloma za obdobje 
2011–2020; 

2. poudarja, da razlika v plačilu med spoloma obstaja predvsem zaradi stereotipov in ker se 
na ženske gleda zgolj z vidika tradicionalne razdelitve vlog; zato poziva države članice, 
naj enako plačilo spodbujajo s socialnimi spodbudami na nacionalni in lokalni ravni;

3. je zelo zaskrbljen, ker je bil v zadnjih desetih letih dosežen le majhen napredek in je 
razlika v plačilu med ženskami in moškimi še vedno visoka, saj so ženske v EU-27 v letu 
2009 kljub pravno zavezujočemu načelu enakega plačila za enakovredno delo prejemale 
povprečno 17,5 % nižje urno plačilo za enako delo kot moški (v zasebnem sektorju razlika 
v plačilu za enako delo in kvalifikacije presega 30 %); meni, da je sporno, da je v 
nekaterih državah članicah razlika v plačilu zelo visoka zlasti med visoko kvalificiranimi 
ženskami in moškimi; opozarja, da se ženske uvrščajo v skupine, ki so jih negotovost 
zaradi krize in njene socialne posledice najbolj prizadele; poudarja, da po podatkih iz 
poročila Mednarodne organizacije dela z naslovom „Svetovna gibanja v zaposlovanju v 
letu 2012 – Preprečevanje poglabljanja zaposlitvene krize” delež žensk na negotovih 
delovnih mestih presega delež moških, in znaša 50,5 % v primerjavi z 48,2 % za moške;

4. meni, da zaščita žensk prek pogodbene ureditve po načelu prožne varnosti krepi socialno 
kohezijo na trgu dela, zlasti za ženske, ki postanejo matere ali skrbijo za starejše; meni, da 
bi moral biti delovni čas žensk dovolj prožen, da bi upošteval njihove potrebe in bi
zagotavljal večje ravnotežje med njihovim poklicnim in zasebnim življenjem;

5. poziva države članice, naj priznajo resnično dodano vrednost žensk na delovnih mestih in 
s cenovno dostopno nego in otroškim varstvom, možnostjo koriščenja starševskega 
dopusta in prožnimi delovnimi pogoji ustvarijo ustrezne pogoje za izboljšanje njihovih 
zaposlitvenih možnosti in njihovo večjo udeležbo na trgu dela, zlasti kadar se ženske nanj 
vrnejo po daljšem obdobju poklicne nedejavnosti zaradi rojstva otroka ali drugih 
družinskih obveznosti;

6. poziva Komisijo, naj spodbuja še nove raziskave o različnih strategijah prožne varnosti, 
da bi ocenili, kako vplivajo na razlike v plačilu glede na spol, in ugotovili, kako se lahko z 
njimi borimo proti diskriminaciji na podlagi spola;
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7. pozdravlja sklepe Sveta z dne 6. decembra 2010 s pozivom državam članicam, naj 
sprejmejo celovite ukrepe za odpravo vzrokov za neenako plačilo;

8. poudarja, da se razlika v plačilu v škodo žensk povečuje glede na položaj, ki ga zasedajo, 
in njihovo izobrazbo;

9. poudarja, da se v nekaterih državah ta razlika v škodo žensk še poveča v zanje najtežjih 
časih, na primer ko so v rodnem obdobju ali se približujejo upokojitveni starosti;

10. poudarja, da so razlike v plačilu glede na spol posledica številnih in kompleksnih 
razlogov; meni, da ta neenakost zelo negativno vpliva na življenje številnih žensk, zlasti 
po upokojitvi, saj so zaradi nizkih plač lahko nizke tudi pokojnine, kar lahko pojasni, 
zakaj revščina v starosti ženske (22 %) prizadene kot moške (16 %); poudarja, da starejše 
ženske pogosto živijo v revščini, ker so prevzele skrb za druge družinske člane, saj je 
običajnejše, da se začasno zaposlijo ali sprejmejo zaposlitev s krajšim delovnim časom 
prav ženske, da bi delo uskladile z družinskimi obveznostmi; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj si še naprej prizadevajo za odpravljanje tovrstnih neenakosti in 
zagotovijo, da bodo moški in ženske pri pokojnini obravnavani enako;

11. meni, da bi morale imeti ženske, ki opravljajo delo, za katerega je potrebno podobno 
znanje, trud in odgovornost kot za delo, ki ga opravljajo moški, enake možnosti za 
usposabljanje, napredovanje, prekvalificiranje in ponovno usposabljanje ne glede na 
njihovo starost, prav tako pa bi morale uživati enake pokojninske pravice in prejemati 
enaka nadomestila za primer brezposelnost, kot veljajo za moške;

12. meni, da bi zmanjšanje razlik v plačah med ženskami in moškimi pozitivno vplivalo na 
pogostejše odločitve za starševstvo, kar bi upočasnilo vse bolj negativne demografske 
trende, ki so prav dramatični v primeru vzhodnega dela Evrope, izboljšal pa bi se tudi 
položaj žensk z otroki, zlasti mater samohranilk, kar bi vplivalo na manjše tveganje 
revščine med otroki;

13. meni, da bi se ob trgu dela brez vsakršnih stereotipov povečal ne le dohodek žensk, ampak 
tudi bruto domači proizvod držav članic; je seznanjen z ugotovitvami več študij, da bi, če 
bi se stopnja udeležbe žensk na trgu dela dvignila na 70 % in se izenačila z moško, to 
imelo zelo ugoden ekonomski učinek na bruto domači proizvod Evropske unije (porast od 
4 % do 8 %); 

14. poudarja, da neizvajanje načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti 
spodkopava cilje zaposlovanja iz strategije Evropa 2020; opozarja, da dejavnejša udeležba 
žensk na trgu dela pomaga krepiti vzdržnost sistemov zavarovanja, zlasti ob sedanjih 
demografskih trendih;

15. ugotavlja pa, da posamezni ukrepi za odpravo tega ali onega vzroka za različno plačilo 
glede na spol niso prinesli ustreznih rezultatov za dejansko odpravo teh razlik;

16. poudarja, da se je treba osredotočati na zasebna podjetja in javni sektor, pozornost pa je 
treba nameniti tudi neenaki obravnavi žensk v družinskih podjetjih in kmetijstvu, kjer so 
ženske plačane manj kot moški, pogosto pa sploh ne; poziva k ukrepom za ozaveščanje 
javnosti o posledicah, ki jih ima takšen neugoden položaj žensk za njihovo socialno 
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varnost in pokojnine;

17. opozarja, da morajo biti statistike skladne, primerljive, ločene po spolu, popolne in 
prilagojene novim sistemom razporejanja in organiziranja zaposlenih ter prenovi 
organizacije dela; meni, da bi bilo treba pri vrednotenju razlik v plačilu poleg različnih 
bruto urnih plačil upoštevati tudi druge postavke, kot so individualna plača, vrsta 
pogodbe, dodatki, nagrade, poklicne kvalifikacije, osebne veščine in sposobnosti, 
organizacija dela, strokovne izkušnje in produktivnost, ki bi jih bilo treba meriti 
kvantitativno (dejanska prisotnost na delovnem mestu) in kvalitativno, pa tudi po tem, 
kako krajši delovni čas, dopusti in odsotnosti zaradi nege in varstva učinkujejo na 
avtomatično povišanje plač;

18. poziva države članice, naj izvajajo strategije za vključevanje načela enakosti spolov, saj se 
vprašanja, povezana s spoloma, prekrivajo s področji otroškega varstva, davčne politike in 
javnih naročil;

19. meni, da bi se lahko razlike v plačilu glede na spol zmanjšale, če bi se povečal delež 
zaposlenih žensk, zlasti na najvišjih delovnih mestih; poudarja, da morajo imeti ženske 
aktivnejšo vlogo pri gospodarskem odločanju in zastaviti svoj vpliv za rešitve, ki bodo 
vključevale vidik enakosti spolov; opozarja na ugotovitve raziskav, po katerih obstaja 
močna korelacija med večjim številom žensk na vodilnih položajih in višjimi dobički teh 
podjetij iz sredstev, prodaje in naložbenega kapitala;

20. poudarja, da je s strategijo EU 2020 izrecno zastavljen cilj, da se stopnja zaposlenosti 
žensk in moških, starih od 20 do 64 let, dvigne na 75 %, kar je mogoče spodbuditi z 
ukrepi za odpravo razlik v plačilu med spoloma, obsežnejšim usposabljanjem žensk in 
spodbujanjem podjetništva med ženskami v okviru širšega načrta gospodarske oživitve, 
seveda ob upoštevanju dejanskega stanja v državah članicah in njihovih posebnosti;

21. poziva države članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za večjo preglednost pri plačilih; 
meni, da bi bilo treba razvijati in spodbujati pregledne plačne sisteme, delodajalci pa bi 
morali plače – denarna in nedenarna plačila – spremljati glede na naloge, kvalifikacije in 
izkušnje, pri tem pa upoštevati vprašanje enakosti spolov; opozarja na potrebo po 
pregledni plačni politiki podjetij in pravilih za izplačevanje nadomestil in nagrad;

22. opozarja, da je izvajanje strategije EU 2020 odvisno od držav članic in da so države 
članice najbolj pristojne za razporeditev svojih sredstev za uspešno doseganje 
dogovorjenih ciljev;

23. poudarja, da so potrebni ukrepi za poklicen razvoj in sistem napredovanja, ki bosta 
dejansko spodbujala enakost moških in žensk; opozarja, da je to načelo del koncepta 
socialne odgovornosti podjetij, ki se spodbuja na mednarodni in nacionalni ravni in bi ga 
bilo treba razviti v vseh državah članicah;

24. meni, da so razlike v plačilu pogosto odvisne od niza pravnih, družbenih in gospodarskih 
faktorjev v moderni družbi, vendar meni, da je edini način za praktično učinkovanje 
načela enakega plačila za enako ali enakovredno delo ta, da se sprejmejo politike, ki bodo 
omogočale enakopravno porazdelitev družinskih obveznosti med moške in ženske;
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25. poudarja, da je treba spodbujati standarde za pošteno in etično obnašanje do zaposlenih, in 
se zlasti osredotočiti na enakopraven in pregleden plačni sistem;

26. poudarja, da družinske obveznosti omejujejo poklicne možnosti žensk; ugotavlja, da 
zaradi tega nesorazmerno velik delež žensk dela s krajšim delovnim časom, kar zelo 
vpliva na dolžino redne zaposlitve, poleg tega pa ženske predstavljajo večino delovne sile 
v neformalni ekonomiji, kjer je večja verjetnost, da bo njihova zaposlitev negotova, da 
bodo bolj izpostavljene odpuščanju ter neustrezno vključene v sisteme socialne varnosti; 

27. meni, da bi bilo treba ne le v zasebnem življenju, temveč tudi v delovnem okolju 
prednostno spodbujati novo kulturo deljene odgovornosti pri vzgoji otrok in 
gospodinjskem delu, saj bo s tem lažje usklajevati družinsko in poklicno življenje; vztraja, 
da bi bilo treba spodbujati varstvo otrok, sosedske in negovalne storitve, ki jih ponujajo 
različne ustanove; poziva države članice, naj za stroške teh storitev omogočijo 
uveljavljanje davčne olajšave;

28. opozarja Komisijo in države članice, da so potrebni pozitivni ukrepi za ženske in moške, 
nenazadnje da se omogoči njihova vrnitev na delo po obdobju, ki so ga namenili družini 
(vzgoja otrok in/ali oskrba bolnih ali invalidnih sorodnikov), potrebne pa so tudi politike 
za njihovo spodbujeno (ponovno) vključevanje na trg dela, s tem pa ponovne finančne 
osamosvojitve;

29. meni, da je treba zlasti na vseh stopnjah izobraževanja na nacionalni in evropski ravni 
sprejeti pobude in ukrepe za boj proti stereotipnemu razumevanju zaposlovanja žensk kot 
vira pomožnega dohodka gospodinjstev, saj je takšno razumevanje zelo prispevalo k 
ohranjanju razlike v plačilu med spoloma;

30. poudarja, da je prav, da se poklicne možnosti žensk povečajo, zato je treba ženske 
spodbujati k zaposlovanju v tradicionalno „moških“ tehničnih in znanstvenih poklicih;

31. meni, da so zakonodajni in nezakonodajni ukrepi na nacionalni ravni in na ravni EU 
potrebni za odpravo razlik v plačilu med spoloma, večjo udeležbo žensk v pretežno 
moških sektorjih, pa tudi za večje priznavanje sposobnosti ženk in njihove ekonomske 
učinkovitosti na delovnem mestu, saj bi s tem preprečili horizontalno in vertikalno 
izključevanje in odpravili stereotipe v zvezi s tipično ženskimi dejavnostmi in sektorji; 
poudarja, da bi morali taki ukrepi spodbujati soudeležbo žensk pri sprejemanju odločitev 
na vseh ravneh in v vseh sektorjih ter Komisijo in države članice poziva, naj razmislijo o 
pravno zavezujoči kvoti za ženske v javnih in zasebnih podjetjih, in zlasti na vodilnih 
mestih, obžaluje, da razlike v plačilu še toliko bolj prizadenejo ženske, ki so večkratno 
prikrajšane (npr. invalidke, pripadnice manjšin ali priseljenke);

32. meni, da so nujno potrebni ukrepi za boj proti diskriminaciji pri plačilu, bodisi z revizijo 
veljavne direktive, oblikovanjem postopnih in jasno opredeljenih ciljev za celotno 
gospodarstvo – na primer zmanjšanje razlik v plačilu na 0,5 % do leta 2020 –, ki bodo 
namenjeni odpravi neposredne in posredne diskriminacije, ali s spodbujanjem kolektivnih 
pogajanj, izobraževanjem posebnih svetovalcev s tega področja, odpravljanjem neenakosti 
med ženskami in moškimi pri neplačanem delu in pripravo načrtov za enakost v tovarnah 
in na drugih delovnih mestih; meni, da bi morala preglednost pri določanju plač postati 
pravilo, saj bi se s tem okrepilo pogajalsko izhodišče zaposlenih žensk;
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33. obžaluje, da kljub temu, da je Parlament revizijo Direktive 92/85/EGS o porodniškem 
dopustu potrdil že 20. oktobra 2010, Svet še vedno ni sprejel uradnega stališča o predlogu; 
poudarja, da so potrebni še novi ukrepi za omogočanje ravnovesja med poklicnim in 
zasebnim življenjem, če naj se stopnja zaposlenosti žensk dvigne na 75°%, razlika v 
plačilu med spoloma pa zmanjša, kot to določa strategija EU 2020; poziva države članice, 
naj opredelijo svoja stališča do teh vprašanj in s tem omogočijo institucionalna pogajanja, 
ki bodo pripeljala do potrebnega dogovora;

34. poziva države članice, naj se bojujejo proti neprijavljenemu zaposlovanju žensk, saj to ne 
spodkopava zgolj vzdržnosti zavarovalnih skladov, temveč prispeva tudi k popolni 
deregulaciji plačilnih struktur za ženske in s tem povzroča večjo revščino med ženskami, 
zlasti v starejšem življenjskem obdobju;

35. pozdravlja odločitev Komisije o razglasitvi dneva EU za enako plačilo, s katerim želi 
opozoriti, da si moški in ženske pri plačilu niso enaki, pozdravlja pa tudi razvoj 
računalniških programov za merjenje razlik v plačilu; meni, da mora Komisija v 27 
državah članicah nadaljevati kampanjo obveščanja in ozaveščanja o razlikah v plačilu;

36. poziva, naj pravni postopki za izvajanje pravno zavezujočega načela enakega plačila za 
enako delo, postanejo preprostejši, hitrejši in zaposlenim lažje dostopni;

37. poziva države članice, naj preučijo strukturo plač v poklicih, kjer prevladujejo ženske, saj 
bi bil to način za odpravo stereotipov o spolih, ki so tesno povezani z vprašanjem razlik v 
plačilu;

38. poziva države članice, naj ženskam omogočijo dostop do izobraževanja, usposabljanja in 
vseživljenjskega učenja na vseh ravneh, v boju proti spolnim stereotipom pa naj ženske 
spodbujajo pri odločitvi za strokovni naravoslovni študij in poklicno pot; poudarja, da bi 
večje število mladih usposobljenih žensk v znanosti in tehnologiji pospešilo evropsko rast 
in konkurenčnost;

39. poziva Komisijo, naj si pri smernicah za zaposlovanje prizadeva za optimalno 
usklajevanje med državami članicami, da bi se načelo enakega plačila za enako in 
enakovredno delo dejansko uporabljajo; poziva države članice, naj za praktično izvajanje 
tega načela sprejmejo dosledna pravno zavezujoča pravila, po potrebi pa naj zaostrijo 
nacionalne predpise in uvedejo kazni, ki bodo enakovredne tistim, ki se uporabljajo za 
druge kršitve delovne zakonodaje, na primer za neprijavljeno delo; poudarja, da je nujno 
ukrepanje za izboljšanje položaja žensk v negotovih delovnih razmerjih, saj so prav te 
ženske še posebej prizadete in ranljive v času gospodarske in družbene krize;

40. poziva Komisijo in države članice, naj se proti razliki v plačilu med moškimi in ženskami 
borijo pri vseh evropskih politikah in nacionalnih programih, zlasti tistih za boj proti 
revščini;

41. opozarja na potrebno sodelovanje socialnih partnerjev, ki imajo pomembno vlogo v vseh 
fazah plačnih pogajanj, saj le tako lahko nastopajo proti neenakemu plačilu moških in 
žensk in se borijo proti diskriminaciji žensk, tudi kar zadeva njihov dostop do zaposlitve, 
plačo, delovne pogoje, poklicno napredovanje in strokovno usposabljanje; zato od 
Komisije in držav članic zahteva, naj okrepijo sodelovanje s socialnimi partnerji;
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42. opozarja, da morajo biti poleg držav članic in socialnih partnerjev neposredni sogovorniki 
za ukrepe Komisije tudi uradi za enake možnosti, ženska združenja, ženske pobude ter 
predstavniki za enake možnosti v lokalnem okolju in podjetjih, ki bi lahko nudili tudi 
usposabljanje za socialne partnerje, odvetnike, sodnike in javne varuhe pravic o vprašanjih 
v zvezi s spoloma, s posebnim poudarkom na razliki v plačilu glede na spol;

43. meni, da je treba natančneje opredeliti koncept „dela enake vrednosti“; meni, da bi bilo 
treba naloge, zaradi katerih so različne vrste dela „enake vrednosti“, opredeliti na podlagi 
objektivnih meril in nediskriminatorne analize; meni tudi, da je treba pri ovrednotenju 
„enakega plačila“ in določitvi plačne lestvice upoštevati posamezne komponente svežnja, 
ki ureja plačila, zlasti osnovno plačo in dodatne ugodnosti;

44. spodbuja države članice in socialne partnerje, naj sprejmejo ukrepe proti diskriminaciji na 
podlagi spola, neenakosti v izobraževanju moških in žensk in ločevanju na trgu dela, dalje 
ukrepe za učinkovito usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter polno preglednost 
plačil, vsa ta vprašanja pa naj vključijo v zakonodajo in kolektivne pogodbe;

45. poziva države članice, naj za odpravo razlik v plačilu glede na spol in v boju proti 
diskriminaciji na delovnem mestu v sodelovanju s socialnimi partnerji spodbujajo tako 
politiko zaposlovanja, ki bo zagotavljala ravnovesje med spoloma, ter naj za delodajalce 
uvedejo enotno, spolno nevtralno ocenjevanje delovnih mest; poudarja, da je treba najti 
ustrezno ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem, in sicer s kakovostnim 
otroškim varstvom in z dogovori o prožnem, družini prijaznem delovnem času;

46. meni, da so za odpravo razlik v plačilu potrebni učinkoviti pravni postopki; se zaveda, da 
so pri tem koristne delovne inšpekcije, in meni, da je treba sodnikom, odvetnikom in 
delovnim inšpektorjem zagotoviti posebno usposabljanje in jim ponuditi možnosti, da si 
pridobijo potrebno strokovno znanje o tematiki diskriminacije pri plačilu;

47. poudarja, da je treba za učinkovito zmanjševanje razlik v plačilu med moškimi in 
ženskami izvajati ukrepe iz evropske strategije za rast in zaposlovanje ter podpirati 
izmenjavo dobrih praks na ravni Unije in kadar je le mogoče pritegniti socialne partnerje;

48. meni, da je treba izboljšati in poenostaviti postopke in mehanizme za zaščito načela 
enakega plačila za delo enake vrednosti in za prepoved vseh oblik diskriminacije na 
podlagi spola;

49. spodbuja države članice, naj zagotovijo ustrezno finančno podporo in primerno 
usposabljanje za ženske, ki želijo ustanoviti podjetje, da bi tako spodbudili podjetništvo 
med ženskami; 

50. opozarja države članice na sprejete zaveze o tem, da bodo preučile, kako na razlike v 
plačilu vplivata zaposlitvena in davčna politika; 

51. meni, da bi morale države članice zaradi majhnega napredka na tem področju sprejeti 
učinkovite, po potrebi zakonske ukrepe in določiti kazni proti delodajalcem, ki kršijo 
načelo enakega plačila; vztraja, da bi moralo biti zlasti mogoče vložiti tožbo zaradi 
diskriminacije pri plači; hkrati bi morale države članice spodbujati podjetja, ki so sprejela 
ukrepe za doseganje enakih plačil, da bi na ta način širili dobro prakso;
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– da v svojo prilogo k predlogu resolucije vključi naslednje pobude:

52. meni, da bi lahko razlike v plačilu glede na spol odpravili z mešanico strategij in ukrepov, 
ki bi upoštevali vključevanje načela enakosti med spoloma in vsebovali naslednje:

(a) posebne ukrepe za usklajevanje dela, študija, poklicnega izobraževanja in
usposabljanja ali prekvalifikacije z družinskim in zasebnim življenjem z dostopom do 
storitev nege in pomoči (ki morajo biti dosegljive, lahko dostopne in neodvisne od 
zaposlenosti ter vrste pogodbe o zaposlitvi), z modeli delovnega časa, prilagojenimi 
potrebam zaposlenih, zlasti staršev samohranilcev, ter s porodniškim, očetovskim, 
starševskim in družinskim dopustom, ki bi ga bilo možno koristiti, ne da bi to vplivalo 
na kasnejšo nemoteno vrnitev v poklicno življenje,

(b) ustrezno davčno politiko in politiko socialnega varstva ter ukrepe za zaščito družine, 
vključno z ukrepi za odpravo znatne zapostavljenosti pri pokojninskem zavarovanju 
zaradi prekinitve dela staršev in njihove zaposlitve s krajšim delovnim časom, ter 
specifične ukrepe v zvezi s spoloma, usmerjene v nadomeščanje nepravičnih in 
neupravičenih razlik v plačilu, kakovostnejšo zaposlitev žensk in netipične ponudbe za 
storitev nege in oskrbe v družini ali širšem okolju,

(c) konkretne ukrepe, ki jih morajo izvajati socialni partnerji in uradi za enake možnosti 
(v skladu s členom 157(4) PDEU) za premagovanje razlik v plačilu in izključevanja na 
različnih pogodbenih in sektorskih ravneh, kot npr. obveza socialnih partnerjev k 
sklenitvi plačnih sporazumov, redne preiskave enake obravnave pri plačilu,
uresničevanje načrtov vzpostavitve enakopravnosti v posameznih podjetjih, določanje 
kvalitativnih in kvantitativnih ciljev in standardov za primerjavo, izmenjava dobre 
prakse, ki jo potrdijo udeležene stranke in ki jo spremljajo poročila o nastalih ovirah in 
težavah,

(d) vključitev klavzule o spoštovanju načel enakosti med spoloma in enakega plačila v 
javna naročila,

(e) pobude, ki jih sprejmejo podjetja za izvajanje politike enakosti in enakega plačila za 
ženske in moške;

(f) evropski certifikat o enakem plačilu za enako delo, ki bi ga razvili v sodelovanju s 
socialnimi partnerji in združenji; s tem bi institucije, podjetja in javni organi imeli 
dokaz o izpolnjevanju določenih meril za pridobitev certifikata, npr. preglednost plač;

(g) seznam primerov za preprečevanje diskriminacije na podlagi spola in pri plačilu,

(h) informacije in smernice o praktičnih rešitvah za odpravo razlike v plačilu,

(i) oblikovanje preglednih in neodvisnih sistemov ocenjevanja dela za ugotavljanje tega, 
ali so opis delovnega mesta in merila za plačilo nediskriminatorni,

53. predlaga, da Evropski parlament začne podeljevati nagrado "Ženske v poslovnem svetu v 
Evropi"; nagrajenci bi bili lahko delodajalci (podjetja, institucije in javni organi), ki so 
vzor pri spodbujanju žensk, podpirajo ženske na vodilnih položajih in upoštevajo načelo 
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enakega plačila;

54. meni, da je treba člen 157(1) in (2) Pogodbe o delovanju Evropske unije ustrezno razložiti 
in uveljaviti, ustrezno direktivo pa prilagoditi na ravni EU in – glede prenosa in uporabe–
na nacionalni ravni;

55. je prepričan, da je za dejansko odpravo razlik v plačilu med spoloma z ukrepi, ki bi jih 
izvajale države članice skupaj s socialnimi partnerji in uradi za enake možnosti, potrebno 
boljše, odločnejše izvajanje predpisov iz direktive, ki zadevajo urade za enake možnosti in 
socialni dialog;

56. meni, da sta enako plačilo za enako delo žensk in moških ter nediskriminacija pri plačilih 
v času gospodarske krize in demografskih sprememb zelo pomembna dejavnika 
konkurenčnosti, gospodarske rasti in dostojnega življenja žensk v Evropski uniji;

57. meni, da bi bilo prav, da se v sprejemanje politik in ukrepov iz nacionalnih programov 
držav članic za enakost pri delu vključijo organizacije delavcev in delodajalcev ter drugi 
ustrezni organi, kot so vladni odbori za enakost spolov; meni, da je namen njihovega 
sodelovanja izboljšati razumevanje primerov najboljše prakse in zakonov za spodbujanje 
širše uporabe enakega plačila ter obveščanje o njih, ter vzpostavitev sistemov spremljanja 
in nadzorovanja njihovega izvajanja;

58. poziva Komisijo, naj Parlamentu posreduje analizo o tem, kateri pravni akti na ravni EU 
oziroma na nacionalni ravni bi bili primerni za čimprejšnjo in znatno zmanjšanje razlike v 
plačilu.
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