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Predlog spremembe 1
Evelyn Regner, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini
v imenu skupine S&D
Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B9-0073/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Razlika med plačami moških in žensk

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja zavezo predsednice 
Komisije in komisarke za enakost, da bosta 
v prvih 100 dneh mandata Komisije 
predložili zavezujoče ukrepe za 
preglednost plač; meni, da bi se morala 
prihodnja direktiva uporabljati za zasebni 
in za javni sektor ter za celoten sveženj 
prejemkov, vključno z vsemi njihovimi 
sestavnimi deli, in da bi morala imeti 
široko področje uporabe ter ustrezno 
upoštevati posebnosti malih in srednjih 
podjetij (MSP); poziva Komisijo, naj 
razmisli o uvedbi konkretnih ukrepov na 
podlagi svojega priporočila iz leta 2014; je 
trdno prepričan, da so takšni ukrepi 
potrebni za prepoznavanje primerov 
diskriminacije pri plačilu, da bi lahko 
delavci sprejeli premišljene odločitve in po 
potrebi ukrepali; poziva Komisijo, naj v 
prihodnji zakonodaji o preglednosti plač 
spodbuja vlogo socialnih partnerjev in 
kolektivnih pogajanj na vseh ravneh 
(nacionalni, sektorski in lokalni ravni ter na 
ravni podjetij);

4. pozdravlja zavezo predsednice 
Komisije in komisarke za enakost, da bosta 
v prvih 100 dneh mandata Komisije 
predložili zavezujoče ukrepe za 
preglednost plač; meni, da bi morala 
prihodnja direktiva vključevati čvrste 
politike uveljavljanja in sankcije za tiste, 
ki je ne bi upoštevali, in da bi se morala 
uporabljati za zasebni in za javni sektor, ob 
ustreznem upoštevanju posebnosti malih 
in srednjih podjetij (MSP), ter za celoten 
sveženj prejemkov, vključno z vsemi 
njihovimi sestavnimi deli, in da bi morala 
imeti široko področje uporabe; poziva 
Komisijo, naj uvede konkretne ukrepe na 
podlagi svojega priporočila iz leta 2014, in 
sicer (a) jasno opredelitev meril za 
določitev vrednosti dela, (b) sisteme 
ocenjevanja in razvrščanja delovnih mest, 
ki bodo nepristranski z vidika spola, (c) 
obvezne revizije plač in poročila glede na 
spol, da se zagotovi enakost plačil, (d) 
pravico delavcev, da zahtevajo celovite 
informacije o plačah, in pravico do 
pritožbe ter (e) jasne cilje za uspešnost 
podjetij na področju enakopravnosti; je 
trdno prepričan, da so takšni ukrepi 
potrebni za prepoznavanje primerov 
diskriminacije pri plačilu, da bi lahko 
delavci sprejeli premišljene odločitve in po 
potrebi ukrepali; poziva Komisijo, naj v 
prihodnji zakonodaji o preglednosti plač 
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spodbuja vlogo socialnih partnerjev in 
kolektivnih pogajanj na vseh ravneh 
(nacionalni, sektorski in lokalni ravni ter na 
ravni podjetij);

Or. en


