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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 od 18. novembra 2008 do danes ni ustrezno obravnavala 
resolucije Evropskega parlamenta in sprožila zakonodajne pobude, s čimer bi omogočila 
učinkovito ukrepanje zoper problem neenakega plačila za enako delo moških in žensk; 

2. je zelo zaskrbljen, ker je bil v zadnjem desetletju dosežen le majhen napredek in je 
razlika v plačilu med ženskami in moškimi v zadnjih 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 moški1; opozarja, 
da strategija prožne varnosti ni primerna za zmanjševanje obstoječih razlik glede 
varnosti zaposlitve in .plač med ženskami in moškimi;

3. meni, da ima ta neenakost močan vpliv na življenje žensk, zlasti v upokojitveni starosti, 
saj so zaradi nizkih plač nizke tudi pokojnine, zaradi česar prizadene revščina v starosti 
pogosteje ženske (22 %) kot moške (16 %);

4. opozarja, da morajo biti statistike medsebojno povezane, primerljive, ločene po spolu, 
popolne in prilagojene novejšemu razvoju na področju organizacije dela; meni, da je 
treba pri vrednotenju razlike v plačilu med spoloma poleg različnih bruto urnih plačil 
upoštevati tudi druge postavke posameznega plačila in kvalifikacijo;

5. vztraja, da bi bilo treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi spodbujali napredovanje in razvoj v 
poklicu in delu v razmerah dejanske enakosti moških in žensk;

6. meni, da bi bilo treba ne le v zasebnem življenju, temveč tudi v delovnem okolju 
prednostno spodbujati novo kulturo deljene odgovornosti, ki bi nadomestila 
tradicionalno delitev vlog med moškimi in ženskami; 

7. meni, da so zakonodajni in nezakonodajni ukrepi na različnih ravneh nujno potrebni za 
preseganje razlik v plačilu med spoloma, horizontalnega in vertikalnega izključevanja in 
stereotipov v zvezi s tipično ženskimi dejavnostmi in sektorji;

8. spodbuja države članice, naj za dejansko uresničevanje načela enakega plačila za enako 
in enakovredno delo oblikujejo obsežna pravno zavezujoča pravila;

9. poudarja, da morajo imeti socialni partnerji pomembno vlogo na vseh ravneh kolektivnih 
pogajanj, saj le tako lahko nastopajo proti neenakemu plačilu moških in žensk;

10. opozarja, da morajo biti poleg držav članic in socialnih partnerjev neposredni 
sogovorniki za ukrepe Komisije tudi uradi za enakost;

11. spodbuja države članice in socialne partnerje, naj sprejmejo ukrepe proti diskriminaciji 
                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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na podlagi spola, neenakostim v izobraževanju in ločevanju na trgu dela ter v korist 
učinkovitega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter polne preglednosti pri 
prejemkih;

12. meni, da bi morale države članice zaradi majhnega napredka sprejeti učinkovite ukrepe 
proti delodajalcem, ki kršijo načelo enakega plačila;

– da v svojo prilogo k predlogu resolucije vključi naslednje pobude:

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

a) posebne ukrepe za združevanje poklica, izobraževanja in stalnega usposabljanja z 
družino in zasebnim življenjem,

b) ustrezno davčno in pokojninsko politiko, 

c) konkretne ukrepe, ki jih morajo izvajati socialni partnerji in uradi za enakost (v 
skladu s členom 157(4) PDEU) za premagovanje razlike v plačilu med spoloma in 
izključevanja na različnih pogodbenih in sektorskih ravneh,

e) vključitev klavzule za upoštevanje enakosti med spoloma in enakega plačila v 
okviru javnih naročil ter uvedbo posebnega potrdila o kakovosti,

f) pobude za spodbujanje podjetij k uresničevanju politike enakosti in enakega plačila 
za delo;

14. meni, da je treba člen 157 (1) in (2) PDEU ustrezno razložiti in uveljaviti, zadevno 
direktivo pa prilagoditi na ravni EU in – glede prenosa in uporabe– na nacionalni ravni; 

15. je prepričan, da je za dejansko preseganje razlike v plačilu med spoloma z ukrepi, ki bi jih 
izvajale države članice skupaj s socialnimi partnerji in uradi za enakost, potrebno boljše, 
odločnejše uveljavljanje predpisov zadevne direktive o uradih za enakost in socialnemu 
dialogu.


