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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o delovnih pogojih žensk v sektorju storitev 
(2012/2046(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 2 in druge alinee člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter 
členov 8, 153(1)(i) in 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. aprila 2012 z naslovom „K okrevanju s 
številnimi novimi delovnimi mesti“ (COM(2012)0173), 

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske 
unije za socialne spremembe in inovacije (COM(2011)0609), ki ga je 6. oktobra 2011 
predlagala Komisija, 

– ob upoštevanju Evropskega pakta za enakost spolov (2011–2020), ki ga je Evropski svet 
sprejel marca 20111,

– ob upoštevanju poročila Komisije iz leta 2011 z naslovom „Poročilo o napredku pri 
doseganju enakosti med ženskami in moškimi 2010“, ki je nastalo na podlagi 
(SEC(2011)0193),

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

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic -
Del II integriranih smernic strategije Evropa 2020 (COM(2010)0193), 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 8. junija 2009 o prožni varnosti v času krize, 

– ob upoštevanju Direktive 2006/123/ES z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem 
trgu2, 

– ob upoštevanju Direktive 2006/54/ES z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih 
možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu 
(preoblikovano)3, 

– ob upoštevanju poročila Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
iz leta 2008 z naslovom „Delo v Evropi: razlike med spoloma“, 

– ob upoštevanju poročila Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
iz leta 2007 z naslovom „Delovne razmere v Evropski uniji: vidik spola“, 

                                               
1 Priloga k sklepom Sveta z dne 7. marca 2011.
2 UL L 376, 26.12.2006, str. 36.
3 UL L 204, 26.7.2006, str. 23.
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– ob upoštevanju konvencije OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) z 
dne 18. decembra 1979, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2012 o enakosti žensk in moških v 
Evropski uniji – 20114, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2011 o pojavni obliki revščine žensk v 
Evropski uniji5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. oktobra 2010 o negotovem položaju delavk6,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenja Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2012),

A. ker se številne države soočajo s terciarizacijo gospodarstva, kar pomeni, da storitveni 
sektor zagotavlja večino delovnih mest in prispeva največ k BDP držav; ker so delovna 
mesta v storitvenem sektorju EU leta 2010 predstavljala skoraj 70 % vseh delovnih mest, 
medtem ko je ta delež v industrijskem sektorju znašal 25,4 %, v kmetijstvu pa 5,2 %;

B. ker je večina delovno aktivnih žensk zaposlena v storitvenem sektorju: v EU je v letu 
2010 njihov delež znašal 83,1 %, v primerjavi z 58,1 % delovno aktivnih moških;

C. ker je delež žensk v sistemu fleksibilne zaposlitve nesorazmeren, najverjetneje zato, ker še 
vedno velja, da je njihova glavna naloga skrb za družino, zato bolj kot moški veljajo za 
primerne za začasna, nestalna delovna mesta, delo s skrajšanim delovnim časom in delo 
na domu;

D. ker je na vseh izobrazbenih ravneh delež zaposlenih moških večji kot delež zaposlenih 
žensk;

E. ker delež žensk med univerzitetnimi diplomanti znaša približno 60 %, njihov delež na 
vodstvenih položajih v storitvenem sektorju, zlasti na najvišjih, pa je kljub temu 
nesorazmerno nizek;

F. ker ženske v storitvenem sektorju pogosto zasedajo delovna mesta na najnižjih ravneh, kar 
zadeva usposobljenost, ugled in plačilo, zato je tudi njihova zaposlitvena negotovost 
precej večja kot pri moških; 

G. ker je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja bistvenega pomena za 
zaposlovanje žensk v storitvenem sektorju;

H. ker je nasilje nad ženskami kršitev človekovih pravic, ki vpliva na vse družbene, kulturne 
in ekonomske sloje;

                                               
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0069.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0086.
6 UL C 70E, 8.3.2012, str. 1.
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I. ker še vedno obstajajo neenakosti pri dostopnosti in uporabi novih tehnologij in interneta 
med moškimi in ženskami, čemur pravimo „digitalni razkorak med spoloma“;

1. opozarja, da v storitvenem sektorju obstaja očitna horizontalna segregacija oziroma 
delitev dela glede na spol: približno polovica zaposlenih žensk dela v 10 izmed 130 
poklicev po mednarodni standardni klasifikaciji Mednarodne organizacije dela: prodajalke 
v trgovinah in veleblagovnicah, gospodinjske pomočnice, čistilke, delavke v pralnicah in 
čistilnicah, negovalke in druge delavke v oskrbi, druge pisarniške delavke, uradnice na 
srednji ravni, delavke v gostinstvu, tajnice in administrativne tehničarke, 
poslovodje/direktorice malih podjetij, ekonomsko-komercialne tehničarke ter strokovne 
sodelavke za zdravstveno nego in babištvo;

2. poudarja, da je delež žensk večji tudi v javnem sektorju, kjer dela 25 % žensk v primerjavi 
s 17 % moških; 

3. poudarja, da se je treba boriti proti stereotipom v storitvenem sektorju, po katerih 
obstajajo moška in ženska dela in po katerih se ženska dela povezujejo z domačimi 
opravili in se obravnavajo kot nekakšen podaljšek teh opravil (tekstilna proizvodnja, 
šolstvo, zdravstvena nega, čiščenje ipd.);

4. opozarja na dejstvo, da je zaposlitev s skrajšanim delovnim časom (19,2 % vseh 
zaposlitev v EU v letu 2010) še vedno namenjena predvsem ženskam, saj je bilo v EU v 
letu 2010 v takšnem položaju 31,9 % delovno aktivnih žensk v primerjavi s samo 8,7 % 
moških, kar pomeni, da 78 % dela s skrajšanim delovnim časom opravijo ženske;

5. ugotavlja, da je gibljiv delovni čas vse bolj razširjen (delo za konec tedna, neredni in 
nepredvidljivi delovni urniki ter njihovo podaljševanje), in glede na dejstvo, da ta 
prilagodljivost bolj prizadene zaposlene za skrajšani delovni čas, ki so večinoma ženske, 
sklepa, da je več žensk kot moških žrtev sprememb v tedenskih urnikih dela, zaradi česar 
še težje usklajujejo družinsko in poklicno življenje; 

6. ugotavlja, da je bil v letu 2010 v EU delež delovno aktivnih žensk s pogodbami za 
določen čas nekoliko večji (14,5 %) kot delež moških v enakem položaju (13 %);

7. še enkrat opozarja, da tudi v storitvenem sektorju ženske v povprečju zaslužijo 17,1 % 
manj kot moški; poudarja, da se to v veliki meri dogaja zato, ker ne opravljajo enakega 
dela, zaradi vztrajne vertikalne in horizontalne poklicne segregacije ter zaradi dejstva, da 
pogosteje kot moški opravljajo delo s skrajšanim delovnim časom;

8. obsoja škodljivo in precej razširjeno prakso, da se enako delo, ki ga opravljajo moški in 
ženske, razvrsti v različne kategorije – na primer v storitvah čiščenja so moški tehniki za 
vzdrževanje, ženske pa pomožne čistilke – kar povrhu vsega pomeni nižje plačilo za delo 
žensk;

9. ugotavlja, da izobrazbena raven žensk ne gre vedno z roko v roki z njihovim položajem na 
poklicni lestvici, prav tako pa ne pomeni izboljšanja delovnih pogojev zanje, zato bi lahko 
trdili, da so ženske previsoko kvalificirane;

10. poudarja, da je bila leta 2010 v upravnih odborih najpomembnejših evropskih podjetij na 
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sedem članov samo ena ženska (13,7 %) in da samo 3,4 % upravnih odborov največjih 
podjetij predseduje ženska; 

11. ugotavlja, da v storitvenem sektorju ženske zasedajo vodstvene položaje v glavnem v 
panogah, kot je prodaja na drobno ali gostinstvo, čeprav pridobivajo večji vpliv v manj 
tradicionalnih panogah, kot sta bančništvo in zavarovalništvo, v večini primerov pa so 
direktorice malih podjetij ali podjetij brez zaposlenih; ugotavlja tudi, da se ženske v 
velikih organizacijah do najvišjih položajev običajno prebijejo samo na manj pomembnih 
področjih, kot so kadrovske zadeve in uprava;

12. poudarja, da je breme sive ekonomije v storitvenem sektorju za ženske večje kot za 
moške, delno zato, ker panoge, kjer so ženske tradicionalno zaposlene, na primer pomoč v 
gospodinjstvu, nega itd., ponavadi niso tako strogo urejene s predpisi, delno pa zato, ker 
se je obseg sive ekonomije zaradi krize povečal, čeprav je zaradi neobstoja zanesljivih 
podatkov zelo težko opredeliti njene razsežnosti; 

13. izraža zaskrbljenost zaradi položaja priseljenih delavk v storitvenem sektorju, saj 
večinoma delajo brez pogodb kot gospodinjske pomočnice za zelo nizko plačo in povsem 
brez socialnih pravic;

14. poudarja, da gospodarska kriza pomeni omejevanje ukrepov za enakopravnost moških in 
žensk, kar ima poleg dejstva, da zaposlovanje moških oživlja hitreje kot zaposlovanje 
žensk, zelo negativne posledice za zaposlovanje žensk v storitvenem sektorju;

15. vztraja, da je treba razmisliti o ustreznih politikah za usklajevanje družinskega in 
poklicnega življenja, še zlasti pa opozarja, da je treba zagotoviti dovolj zmogljive storitve 
varstva otrok in drugih odvisnih oseb po dostopnih cenah, združljive z gibljivim delovnim 
časom, ki se uvaja v storitvenem sektorju;

16. poziva Svet, naj preneha ovirati sprejetje sprememb direktive o materinstvu in potrdi 
prilagodljive ukrepe, ki jih predlaga Evropski parlament, da bo lahko Evropa izboljšala 
varstvo pravic in delovne razmere delavk, ki so noseče ali so nedavno rodile;

17. poudarja, da se je treba boriti proti vsem oblikam nasilja nad ženskami v storitvenem 
sektorju, zlasti proti nadlegovanju na delovnem mestu, spolnim zlorabam in tudi trgovini z 
ljudmi;

18. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se v mnogih primerih za osebnimi storitvami, kot so 
masaže in savna, skrivajo storitve spolne narave, ki se izvajajo pod prisilo in pod 
nadzorom mrež za trgovino z ljudmi;

19. ugotavlja, da se je število žensk, ki uporabljajo računalnike in internet za preprosta 
opravila, sicer precej povečalo, vendar je digitalni razkorak v znanju še vedno velik, 
zaradi česar so možnosti žensk pri iskanju kvalificiranega dela manjše; zato poziva k 
prednostnemu dostopu do brezplačnih tečajev za ženske, da se pospeši njihova uporaba 
novih tehnologij;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav 
članic.
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V EU so v letu 2010 delovna mesta v storitvenem sektorju predstavljala 69,4 % vseh delovnih 
mest, medtem ko je ta delež v industrijskem sektorju znašal 25,4 %, v kmetijstvu pa 5,2 %. 
Večina delovno aktivnih žensk je zaposlena v storitvenem sektorju: 83,1 % v primerjavi z 
58,1 % delovno aktivnih moških.

Delitev dela glede na spol oziroma horizontalna segregacija
Približno polovica zaposlenih žensk dela v 10 izmed 130 poklicev po mednarodni klasifikaciji 
poklicev: prodajalke v trgovinah in veleblagovnicah, gospodinjske pomočnice, čistilke, 
delavke v pralnicah in čistilnicah, negovalke in druge delavke v oskrbi, druge pisarniške 
delavke, uradnice na srednji ravni, delavke v hotelirstvu in gostinstvu, tajnice in 
administrativne tehničarke, poslovodje/direktorice malih podjetij, ekonomsko-komercialne 
tehničarke ter strokovne sodelavke za zdravstveno nego in babištvo. Ta segregacija se ravna 
po stereotipih, ki so trdno zakoreninjeni v družbi in po katerih obstajajo moška in ženska dela 
oziroma se ženska dela povezujejo z domačimi opravili in se obravnavajo kot nekakšen 
podaljšek teh opravil (tekstilna proizvodnja, šolstvo, zdravstvena nega, čiščenje ipd.). 
Ugotoviti je mogoče, da je delež žensk večji tudi v javnem sektorju, kjer jih dela 25 % v 
primerjavi s 17 % moških.

Prilagodljivost
Večina zaposlenih z gibljivim delovnim časom je žensk, in sicer delno zaradi tega, ker še 
vedno velja, da je njihova glavna naloga skrb za dom in družino. Tako velja, da so ženske bolj 
pripravljene sprejeti skrajšani ali gibljivi delovni čas oziroma delo za določen čas in 
priložnostno delo. V zadnjih letih je gibljivi delovni čas postal stalnica v storitvenem sektorju: 
delo za konec tedna, bolj neredni in daljši delovni urniki. To je posledica večjega 
zaposlovanja v sektorjih, povezanih s preživljanjem prostega časa, in liberalizacije delovnega 
časa trgovin v številnih državah članicah.

Zaposlitev za skrajšani delovni čas (19,2 % vseh zaposlitev v EU v letu 2010) je še vedno 
namenjena predvsem ženskam, saj je takšno zaposlitev v EU v letu 2010 imelo 31,9 % 
delovno aktivnih žensk v primerjavi s samo 8,7 % moških, kar pomeni, da 78 % dela s 
skrajšanim delovnim časom opravijo ženske.

Po drugi strani je tudi delo za določen čas postalo običajna praksa v Evropi. V letu 2010 je 
imelo 14,5 % delovno aktivnih žensk pogodbo za določen čas, kar je nekoliko več kot 13 %, 
kolikor je znašal delež moških v enakem položaju. 

Razlike v plačilu
V EU ženske zaslužijo približno 17,1 % manj kot moški, čeprav se razlike v dohodkih med 
moškimi in ženskami v različnih državah članicah gibljejo med 3,2 % in 30,9 %. Kljub 
številnim zakonodajnim pobudam, ki pozivajo k enakemu plačilu, razkorak v dohodkih ostaja 
in napredek pri njegovem odpravljanju je počasen. Razlogi za te razlike so med drugim 
naslednji: ženske ne opravljajo enakega dela kot moški, horizontalna segregacija in delitev 
dela glede na spol sta trdovratni, prav tako kot vertikalna segregacija, ki ji pravimo tudi 
stekleni strop, poleg tega pa ženske pogosteje kot moški opravljajo delo s skrajšanim 
delovnim časom. Velika večina nizkih plač in skoraj vse zelo nizke plače se izplačujejo za 
delo s skrajšanim delovnim časom, ki pa ga v 80 % primerov opravljajo ženske. Drugi 
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odločilni dejavnik je uporaba različnih kategorij za isto delo: v storitvah čiščenja so na primer 
moški tehniki za vzdrževanje, ženske pa pomožne čistilke. Iz teh razlogov delovna 
zakonodaja predpisuje enako plačilo za enako oziroma enakovredno delo.

Stekleni strop: vertikalna segregacija
Čeprav je med univerzitetnimi diplomanti 60 % žensk, je njihov delež na vodstvenih 
položajih v gospodarstvu, zlasti na najvišjih, nesorazmerno nizek: v upravnih odborih 
najpomembnejših evropskih podjetij je na sedem članov samo ena ženska (13,7 %). To je 
nekoliko več kot v letu 2010, ko je ta delež znašal 11,8 %. Kljub temu bi pri tej hitrosti trajalo 
več kot 40 let, da bi bil delež moških in žensk bolj ali manj uravnotežen. Po drugi strani se je 
število žensk, ki predsedujejo upravnim odborom največjih podjetij, zmanjšalo, in sicer s 3,4 
% v januarju 2010 na 3,2 % v letu 2012. Komisija je marca 2011 podjetja, ki kotirajo na 
borzi, pozvala, naj podpišejo prostovoljni dogovor o povečanju števila žensk v upravnih 
odborih na 30 % v letu 2015 in na 40 % v letu 2020. V enem letu je ta dogovor podpisalo 
samo 24 podjetij. Iz tega razloga je Komisija organizirala posvetovanje o tem, kakšne ukrepe 
bi bilo treba sprejeti, da bi se razmere izboljšale. Do zdaj so bili najboljši rezultati doseženi v 
državah, ki so uvedle obvezne kvote. Zaradi horizontalne segregacije v storitvenem sektorju 
ženske zasedajo vodstvene položaje v glavnem v panogah, kot je prodaja na drobno ali 
gostinstvo, čeprav pridobivajo večji vpliv v manj tradicionalnih panogah, kot sta bančništvo 
in zavarovalništvo. V večini primerov so direktorice malih podjetij ali podjetij brez 
zaposlenih. Po drugi strani se v velikih organizacijah do najvišjih položajev običajno prebijejo 
samo na manj pomembnih področjih, kot so kadrovske zadeve in uprava.

Siva ekonomija in kriza
Breme sive ekonomije v storitvenem sektorju je za ženske večje kot za moške, delno zato, ker 
panoge, kjer so ženske tradicionalno zaposlene, na primer pomoč v gospodinjstvu, nega itd., 
ponavadi niso tako strogo urejene s predpisi. Položaj je še slabši zaradi obstoja posebnih 
ureditev, ki so diskriminacijske za ženske. Poleg tega se je obseg sive ekonomije zaradi krize 
povečal, čeprav je zaradi neobstoja zanesljivih podatkov zelo težko opredeliti njene 
razsežnosti. 

Komisija je v poročilu o enakosti moških in žensk v letu 2010 poudarila, da kljub napredku še 
vedno obstajajo neenakosti na delovnem mestu, in izrazila zaskrbljenost, da bo gospodarska 
kriza razmere še poslabšala, saj bodo ukrepi za enakost omejeni ali opuščeni. Prav tako je 
poudarila, da zaposlovanje moških oživlja hitreje kot zaposlovanje žensk, zaradi česar je 
tveganje, da ženske ne bodo našle druge zaposlitve, večje.

Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja
Razmisliti bi bilo treba o ustreznih politikah za usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja, še zlasti pa zagotoviti dovolj zmogljive storitve varstva otrok in drugih odvisnih 
oseb (starejših, invalidov) po dostopnih cenah, združljive z gibljivim delovnim časom, ki se 
uvaja v storitvenem sektorju.

Priseljenke
Vse več žensk se seli v tujino, ne le zaradi združitve z družino, temveč tudi po lastni volji. 
Priseljenke morajo ponavadi sprejeti delo z nižjim socialnim statusom, ki je tudi slabše 
plačano, večinoma kot gospodinjske pomočnice ali negovalke, neodvisno od njihove 
izobrazbe in delovnih izkušenj. Poleg težav s samopodobo in nezadovoljstva, ki jih takšna 
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situacija prinaša, v mnogih primerih ženske pahne tudi v zelo slab ekonomski in družbeni 
položaj, saj morajo takšna dela sprejeti celo brez pogodbe o zaposlitvi, zato ne uživajo 
nobenih socialnih pravic. Poleg tega se v mnogih primerih za osebnimi storitvami skrivajo 
storitve spolne narave, ki se izvajajo pod prisilo in pod nadzorom mrež za trgovino z ljudmi, 
kar situacijo še poslabša.

Pogosta previsoka kvalificiranost žensk
Izobrazbena raven žensk ne gre vedno z roko v roki z njihovim položajem na poklicni lestvici, 
prav tako pa ne pomeni izboljšanja delovnih pogojev zanje, zato bi lahko trdili, da so ženske 
previsoko kvalificirane, kar je razširjeno zlasti med priseljenkami. Na vseh izobrazbenih 
ravneh je delež zaposlenih moških večji kot delež zaposlenih žensk.

Digitalni razkorak med spoloma
Digitalni razkorak med spoloma je neenakost moških in žensk pri uporabi novih tehnologij in 
interneta. Čeprav se je število žensk, ki uporabljajo računalnike in internet za preprosta 
opravila, sicer povečalo, je digitalni razkorak v znanju še vedno velik, zaradi česar so 
možnosti žensk pri iskanju kvalificiranega dela manjše. V vseh starostnih skupinah je delež 
žensk z visoko usposobljenostjo na področju informacijske tehnologije in interneta manjši kot 
delež moških, celo med najmlajšimi. Tudi delež informatičark je zelo majhen in narašča 
veliko počasneje kot med moškimi.

Spolno nasilje
Na koncu je treba omeniti še boj proti vsem oblikam spolnega nasilja, ki je glavni vir kršitev 
človekovih pravic po svetu in katerega žrtve je mogoče najti v vseh družbenih, kulturnih in 
ekonomskih slojih in v vseh starostnih skupinah. V storitvenem sektorju so skrb zbujajoči 
predvsem nadlegovanje in spolne zlorabe na delovnem mestu, pa tudi trgovina z ljudmi, v 
katere mreže se ujamejo številne priseljenke, ki želijo v tujini najti dobro plačano delo, 
nazadnje pa postanejo žrtve spolnega izkoriščanja.


