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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je razlika med plačami moških in žensk v 28 državah članicah EU 15,7-
odstotna, da več žensk kot moških dela po netipičnih in prožnih pogodbah (pogodbe 
brez zagotovljene minimalne delovne obveznosti, začasno delo, delo s krajšim delovnim 
časom itd.) in da je zato bolj verjetno, da se bodo ženske znašle v revščini in med 
najrevnejšimi delavci, saj tovrstne pogodbe nudijo nizko stopnjo varnosti;

2. ugotavlja, da se je revščina zaposlenih v EU po svetovni gospodarski in finančni krizi 
leta 2008 povečala z 8 % na 10 % in da bo imela svetovna pandemija covida-19, 
kakršne še ni bilo, še hujše gospodarske in finančne posledice, ki bodo neposredno 
povzročile še večjo revščino, zlasti med ženskami in drugimi najranljivejšimi skupinami 
v družbi, saj jih bodo najbolj občutili delavci v storitvenem sektorju, samozaposleni, 
začasni in sezonski delavci itd., med katerimi je več žensk kot moških;

3. ugotavlja, da se stopnje revščine žensk med državami članicami sicer zelo razlikujejo, 
vendar je tveganje revščine v ogroženih skupinah, kamor spadajo starejše ženske, 
samske ženske, matere samohranilke, homoseksualke, biseksualke, transseksualke in 
invalidke, povsod enako;

4. poudarja, da po podatkih Eurostata v državah članicah EU v revščini živi 64,6 milijona 
žensk in 57,6 milijona moških, kar kaže, da revščina obeh spolov ne prizadene enako;

5. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se revščina med ženskami s starostjo povečuje in da je 
razlika med pokojninami moških in žensk še vedno 39-odstotna;

6. poudarja, da je revščina med ženskami večplastna težava, na katero neposredno vplivajo 
neenak dostop do lastnine, prekinitve poklicne poti zaradi vzgoje in varstva otrok, nega 
bolnih in vzdrževanih oseb ter segregacija v izobraževanju in posledično na trgu dela, 
kar pomeni, da je med slabo plačanimi delavci največ žensk;

7. poziva Komisijo, naj čim prej predstavi predloge o odpravi razlike med plačami moških 
in žensk.


