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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
kot odgovorni odbor, da:

A. v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja cilj Komisije o analizi vzrokov za različno plačilo za moške in ženske ter 
razvoju ciljno usmerjenih pristopov za odpravo razlik v plačilu in ločevanja trga dela za 
ženske, ki je povezano s tem; poudarja, da veliko sedanjih študij in podatkov kaže, da je 
bil napredek prepočasen (razlika v plačilu se je s 17 % leta 1995 zmanjšala na 15 % leta 
2005);

2. opozarja na dejstvo, da morajo biti zadevni statistični podatki skladni, primerljivi, popolni 
in oblikovani tako, da se upoštevajo novi sistemi razvrščanja in organizacije osebja ter 
reforme organizacij dela, in meni, da se razlika v plačilu ne sme določiti le na podlagi 
razlik v bruto plačilu na uro, ampak da je treba pri tem prav tako upoštevati dejavnike, kot 
so posamezni dodatki k plači, razvrščanje delovnih mest, vzorci organizacij dela, 
strokovne izkušnje in produktivnost, ki jih je treba oceniti v smislu količine (čas fizične 
prisotnosti delavca na delovnem mestu) in kakovosti;

3. meni, da bo za strategijo za odpravo razlik v plačilu, horizontalne in vertikalne segregacije 
na trgu dela ter stereotipov glede delovnih mest in področij, na katerih ženske običajno 
prevladujejo, potreben okvir za zakonodajne in druge ukrepe na različnih ravneh, s 
katerim se bo razlikovalo med diskriminacijo pri plačilu in razlike pri plačilu, ki temeljijo 
na dejavnikih, ki niso povezani z neposredno ali posredno diskriminacijo, ker neposredna 
diskriminacija spada neposredno na področje uporabe zakonodaje, proti posredni 
diskriminaciji pa se je treba boriti s ciljno usmerjeno politiko in posebnimi ukrepi;

4. meni, da morajo različni pristopi, ki so predlagani za zmanjšanje razlik v plačilu, ob 
upoštevanju različnih zainteresiranih strani, katerim so namenjeni, to so države članice, 
socialni partnerji in organizacije za zagotavljanje enakih možnosti, temeljiti na ustrezni
kombinaciji gospodarskih, zaposlitvenih in socialnih politik ter ukrepov, vključno s:

(a) posebnimi politikami, da se omogoči usklajevanje poklicnega in družinskega ter
zasebnega življenja, ki vključujejo varstvo otrok in druge storitve oskrbe (ki bi morale biti 
dostopne ne glede na status posameznega zaposlenega in vrsto pogodbe), prilagodljivo 
organizacijo dela in prilagodljiv delovni čas ter materinstvo, očetovstvo, starševski in 
družinski dopust,

(b) davčnimi politikami in politikami socialne varnosti, vključno z ukrepi za enakost spolov, 
ki so namenjeni odpravi nepoštenih in neutemeljenih razlik v plačilu ter spodbujanju 
zaposlovanja žensk,

(c) posebnimi ukrepi na podlagi nacionalnih programov za izvajanje integriranih smernic za 
cikel lizbonske strategije 2008/2010, katerega namen je upoštevanje lokalnih pogojev v 
posamezni državi in zagotoviti pravočasno izvajanje načrta za enakost med moškimi in 
ženskami 2006/2010,
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(d) dejanskimi in jasnimi ukrepi (v skladu s členom 141(4) Pogodbe) za odpravo razlik v 
plačilu in razlik med spoloma, ki jih izvajajo socialni partnerji in organizacije za 
zagotavljanje enakih možnosti na različnih pogodbenih in sektorskih ravneh, kot so: 
obveznost socialnih partnerjev, da sklenejo pogodbe o plačilu, sistematične preiskave v 
zvezi z enakim plačilom, izvajanje načrtov za enakopravnost v podjetjih, določitev 
kakovostnih in količinskih ciljev ter njihovo primerjanje, izmenjava najboljše prakse, ki jo 
potrdijo zadevne stranke, skupaj s poročili o ovirah in težavah,

(e) vključitvijo klavzule o spoštovanju enakosti spolov in enakega plačila v javne pogodbe ter 
uvedbo posebne oznake, kot je „potrdilo o kakovosti“ za politiko o enakosti spolov in 
plačno politiko, ki bi se lahko podelilo podjetjem ter jim zagotovilo nekatere prednosti v 
smislu dostopa do nacionalnih, lokalnih in evropskih podpornih ukrepov ter financiranja 
in spodbujanja njihovih možnosti za zagotovitev javnih pogodb;

B. v svojo prilogo k predlogu resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je treba zagotoviti ustrezno razlago in izvajanje člena 141(1) in (2) Pogodbe ter 
sprejetje ukrepov v zvezi z zadevno direktivo (na evropski ravni in/ali v zvezi s prenosom 
in izvajanjem na nacionalni ravni), zlasti v zvezi s: 

(a) pojmom plačila in poklicnega sistema socialne varnosti, pri čemer se zagotovi, da sta ta 
dva pojma opredeljena tako, da se v celoti upoštevajo podatki in ocene iz novih sistemov 
razvrščanja delovnih mest,

(b) razvrščanjem delovnih mest, medtem ko se zagotovi, da se novi sistemi za razvrščanje in 
organizacijo osebja uporabijo kot vir podatkov in ocenjevalna lestvica za določanje plačila
ob upoštevanju načela primerljivosti,

(c) nalogami organizacij za zagotavljanje enakih možnosti, pri čemer se zagotovi, da imajo te 
organizacije večjo vlogo skupaj s socialnimi partnerji,

(d) informacijami, ki jih zagotovijo delodajalci o enaki obravnavi moških in žensk na 
delovnem mestu, z določitvijo bolj specifičnih in ciljno usmerjenih informacij v zvezi z 
razlikami v plačilu, skupaj z večjim sodelovanjem in posebno vlogo socialnih partnerjev 
ter organizacij za zagotavljanje enakih možnosti;

2. meni, da je bistveno zagotoviti boljše in hitrejše izvajanje določb iz direktive, katerih cilj 
je odpraviti razlike v plačilu z zagotavljanjem, da države članice, socialni partnerji in 
organizacije za zagotavljanje enakih možnosti izvajajo ukrepe, kot so ukrepi iz „okvira 
ukrepov za enakopravnost žensk in moških“, ki so ga sprejeli socialni partnerji leta 2005, 
z zagotavljanjem:

(a) razširjanja informacij in smernic o praktičnih sredstvih (zlasti za mala in srednja podjetja) 
za odpravo razlik v plačilu, vključno z nacionalnimi ali sektorskimi kolektivnimi 
pogodbami,

(b) zbiranja preglednih in dostopnih statističnih podatkov o posameznem spolu (z uporabo 
metod, pri katerih se upošteva veliko spremenljivk) na nacionalni in sektorski ravni ter na 
ravni podjetij,
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(c) razvoja preglednih sistemov za ocenjevanje dela ne glede na spol, na podlagi katerih je 
mogoče po potrebi v posameznih primerih oceniti, ali so opis delovnega mesta in merila 
za plačilo diskriminacijski,

(d) posebnega usposabljanja socialnih partnerjev na podlagi paketa analitičnih instrumentov 
in ciljno usmerjenih ukrepov, ki se uporabijo pri pripravi pogodb ali preverjanju izvajanja 
pravil in politik za odpravo razlik v plačilu.
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