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PRIJEDLOZI

Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja 
da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1. napominje da razlika u plaćama između spolova u 28 država članica EU-a iznosi 
15,7 %, da su žene više pogođene atipičnim i fleksibilnim ugovorima (ugovori bez 
zajamčenog minimalnog broja radnih sati, privremeni rad, rad u nepunom radnom 
vremenu itd.) od muškaraca te da je vjerojatnije da će žene biti izložene siromaštvu i 
ubrajati se u kategoriju najsiromašnijih radnika kao rezultat tih ugovora s niskim 
stupnjem sigurnosti;

2. primjećuje da je nakon svjetske gospodarske i financijske krize 2008. stopa siromaštva 
zaposlenih u EU-u porasla s 8 % na 10 % i da će aktualna nezapamćena pandemija 
bolesti COVID-19 imati još veće gospodarske i financijske posljedice, što će imati 
izravan utjecaj na sve veće siromaštvo, osobito među ženama i ostalim najranjivijim 
skupinama u društvu, s obzirom na to da će njezini učinci najviše pogoditi radnike u 
uslužnom sektoru, samozaposlene, privremene i sezonske radnike itd., među kojima je 
više žena od muškaraca;

3. napominje da je, iako se stope siromaštva među ženama znatno razlikuju među 
državama članicama, isti rizik od siromaštva u rizičnim skupinama kojima pripadaju 
starije žene, neudane žene i samohrane majke, homoseksualne, biseksualne i transrodne 
žene i žene s invaliditetom;

4. ističe da prema podacima Eurostata trenutačno u državama članicama EU-a 64,6 
milijuna žena i 57,6 milijuna muškaraca živi u siromaštvu, što pokazuje da je utjecaj 
siromaštva na žene i muškarce različit;

5. sa zabrinutošću primjećuje da se siromaštvo među ženama povećava s dobi, dok razlika 
u mirovinama žena i muškaraca i dalje iznosi oko 39 %;

6. naglašava da je siromaštvo žena višedimenzionalni problem na koji izravno utječu 
nejednak pristup imovini, prekidi u karijeri zbog odgoja djece i skrbi o djeci, skrbi za 
bolesne i uzdržavane osobe te segregacija u obrazovanju, a zatim i na tržištu rada, što 
znači da je među slabo plaćenim radnicima najviše žena;

7. poziva Komisiju da što prije predstavi prijedloge za smanjenje razlike u plaćama 
između spolova.


