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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Komisiji o uporabi načela enakega plačila za moške in ženske
(2008/2012(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju drugega odstavka člena 192 Pogodbe o ES,

– ob upoštevanju členov 2 in 141(3) Pogodbe o ES,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z naslovom „Odprava razlike v plačilu med ženskami 
in moškimi“ (KOM(2007)0424),

– ob upoštevanju poročila mreže pravnih strokovnjakov Komisije na področju zaposlovanja, 
socialnih zadev in enakosti med moškimi in ženskami,

– ob upoštevanju evropskega pakta za enakost med spoloma, ki ga je sprejel Evropski svet v 
Bruslju 23. in 24. marca 2006,

– ob upoštevanju zadev Sodišča na podlagi člena 141 Pogodbe o ES,

– ob upoštevanju okvira delovanja evropskih socialnih partnerjev za enakost spolov,

– ob upoštevanju svoje resolucije s 13. marca 2007 o načrtu za doseganje enakosti med 
ženskami in moškimi (2006–2010)1 in resolucije iz septembra 2008 o enakosti med 
moškimi in ženskami (2008/2047(INI))2,

– ob upoštevanju členov 39 in 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov in mnenja Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve (A6-0000/2008),

A. ker ženske v Evropski uniji v povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški in do 25 % v 
privatnem sektorju; ker je razlika v plačilu glede na spol med 4 in 25 % v državah 
članicah, ni pa mogoče opaziti znatnega zmanjševanja te razlike,

B. ker razlika v plačilu med spoloma ostaja, kljub obseženemu sklopu zakonodaje, ki velja že 
več kot 30 let, in kljub ukrepom ter sredstvom za njeno zmanjševanje,

C. ker ženske dosegajo boljše rezultate v šoli v vseh državah članicah in predstavljajo večino 
vseh diplomantov, razlika v plačilu pa se kljub temu ne zmanjšuje,

D. ker je razlika v plačilu posledica neposredne in posredne diskriminacije ter zaradi 
socialnih in gospodarskih dejavnikov razlikovanja na trgu dela in celotne plačne strukture 

                                               
1 UL C 301 E, 13.12.2007, str. 56.
2 Še ne sprejeto besedilo.
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ter je povezana tudi s številnimi pravnimi, socialnimi in gospodarskimi dejavniki, ki 
presegajo samo vprašanje enakega plačila za enako delo,

E. ker je bilo zmanjševanje razlike v plačilu eden od ciljev lizbonske strategije za rast in 
nova delovna mesta, vendar v večini držav članic ni bilo zadosti obravnavano,

F. ker bi izboljšanje pravnega okvira EU lahko državam članicam in socialnim partnerjem 
omogočilo, da bi bolje opredelili razloge, ki stojijo za razlikami v plačilu glede na spol,

G. ker so poklici in delovna mesta, kjer prevladujejo ženske, običajno podcenjeni v 
primerjavi s tistimi, kjer prevladujejo moški, ne da bi bilo to podkrepljeno z objektivnimi 
merili,

H. ker podatki kažejo, da so pridobljena izobrazba in izkušnje pri ženskah finančno slabše 
nagrajene kot pri moških; ker načelo enakega plačila za delo enake vrednosti zahteva tudi 
ponovno opredelitev družbenih vlog, ki so bile doslej oškodovane zaradi stereotipov,

I. ker razlika v plačilu močno vpliva na status žensk v gospodarskem in družbenem življenju 
v času njihovega poslovnega življenja in pozneje, zato pa so ženske bolj izpostavljene 
revščini in so manj ekonomsko neodvisne, 

J. ker je večkrat pozval Komisijo, naj prevzame pobudo in pomaga pri reševanju vprašanja 
razlik v plačilu, vključno z revizijo obstoječe zakonodaje,

K. ker Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano)1 navaja, da je načelo enakega plačila za 
enako delo ali delo enake vrednosti ključen in nepogrešljiv del pravnega reda Skupnosti, 
vključno s sodno prakso Sodišča o spolni diskriminaciji, in da je treba oblikovati dodatne 
določbe za uresničevanje tega načela,

L. ker Komisija, kot je napovedala v zgoraj omenjenem sporočilu "Odprava razlike v plačilu 
med ženskami in moškimi", v letu 2008 izvaja analizo pravnega okvira EU na področju 
enakega plačila, ki bi morala vključiti vse zainteresirane strani; ker bi bilo treba rezultate 
te analize ustrezno objaviti,

M. ker je v skladu s členom 39(2) poslovnika zadoščeno pogoju, da ne sme biti v pripravi 
nobenega predloga,

1. poziva Komisijo, naj v skladu za natančnimi navodili, opredeljenimi v nadaljevanju2, 
Parlamentu do 31. decembra 2009 na podlagi člena 141 Pogodbe o ES posreduje nov 
zakonodajni predlog o reviziji obstoječe zakonodaje na področju uporabe načela enakega 
plačila za moške in ženske;

2. potrjuje, da ta priporočila spoštujejo načelo subsidiarnosti in temeljne pravice državljanov;

                                               
1 UL L 204, 26.7.2006, str. 23.
2 Direktiva Sveta 75/117/EGS z dne 10. februarja 1975 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z 
uporabo načela enakega plačila za moške in ženske (UL L 45 19.2.1975, str. 19) je vključena v Direktivo 
2006/54/ES. V skladu z določbami direktive 2006/54/ES se direktiva 75/117/EGS razveljavi dne 15. 
avgusta 2009, ki je tudi rok za pričetek izvajanja direktive. 
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3. je mnenja, da zahtevani predlog ne bo imel nobenih finančnih posledic;

4. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo in priložena podrobna priporočila 
Komisiji in Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.
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PRILOGA K PREDLOGU RESOLUCIJE: PODROBNA PRIPOROČILA O VSEBINI 
ZAHTEVANEGA PREDLOGA

Priporočilo 1: OPREDELITVE

Preoblikovana direktiva št. 2006/54 vsebuje opredelitev enakega plačila z določbami iz 
direktive 75/117. Da bi imeli na voljo natančnejše kategorije kot orodja za obravnavanje 
razlike v plačilu glede na spol, je treba podrobneje opredeliti različne koncepte:
– različno plačilo glede na spol,
– neposredna diskriminacija pri plačilu,
– posredna diskriminacija pri plačilu,
– razlika pri pokojninah – v različnih stebrih pokojninskih sistemov, to je pri sistemih, 
temelječih na sprotnem vplačevanju, poklicnih pokojninah (nadaljevanje razlik v plačilu po 
upokojitvi).

Priporočilo 2: ANALIZA STANJA IN PREGLEDNOST REZULTATOV

2.1. Pomanjkanje informacij in osveščenosti med delodajalci in zaposlenimi obstoječih ali 
možnih razlikah v plačilu v podjetju oslabi izvajanje načela, zapisanega v pogodbi in v 
obstoječi zakonodaji.

2.2. Zato morajo redni plačilni pregledi in objava njihovih rezultatov v podjetju postati 
obvezni (na primer v podjetjih z najmanj 20 zaposlenimi).

2.3. Delodajalci bi morali zaposlenim in njihovim predstavnikom zagotoviti rezultate v obliki 
statistik o plači, ločenih po spolu. Te podatke je treba zbirati na sektorski in nacionalni ravni v 
vsaki državi članici.

Priporočilo 3: OCENA DELA

3.1. Koncept vrednosti dela je označen kot stereotipni pristop, ki ni v prid ženskam; fizično 
moč na primer postavlja pred medosebne spretnosti ali odgovornost.

3.2. Pobuda Komisije bi se morala tako osredotočiti na obvezo držav članic, da uvedejo ocene 
dela, ki so nevtralne glede na spol, da bi delodajalci in zaposleni lahko opredelili potencialno 
diskriminacijo na podlagi pristranske opredelitve plačilne lestvice, pri tem pa spoštovali 
nacionalno zakonodajo in tradicijo njihovih sistemov industrijski sistemov. Ti elementi ocene 
dela bi morali biti pregledni in na voljo vsem zainteresiranim stranem ter inšpektoratom za 
delo in organom za spodbujanje enake obravnave.

Priporočilo 4: ORGANI ZA VPRAŠANJA ENAKOSTI

Organi za spodbujanje enake obravnave bi morali igrati posebno vlogo pri zmanjševanju 
razlike v plačilu glede na spol, zato jim je treba omogočiti spremljanje in , kjer je mogoče, 
učinkovitejše in bolj neodvisno izvrševanje zakonodaje na področju enakosti spolov.
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 Njihovo vlogo je treba spodbujati: 
– s podporo in svetovanjem žrtvam diskriminacije pri plačilu;
– z zagotavljanjem neodvisnim raziskav o razlikah v plačilu;
– z objavo neodvisnih poročil in oblikovanjem priporočil o vseh vprašanjih povezanih z 
diskriminacijo pri plačilu (posredno in neposredno).

Priporočilo 5: SOCIALNI DIALOG

Treba je še naprej pregledovati kolektivne pogodbe in plačilne lestvice v uporabi ter sheme za 
ocenjevanje dela, predvsem glede obravnave delavcev, zaposlenih za polovični delovni čas in 
zaposlenih z drugimi netipičnimi delovnimi pogodbami, ali glede dodatnih plačil/bonusov (ki 
se pogosteje izplačujejo moškim kot ženskam). Države članice bi morale ob spoštovanju 
nacionalne zakonodaje, kolektivnih pogodb ali praks spodbujati socialne partnerje, da uvedejo 
ocene dela, ki so nevtralne glede na spol, da bi delodajalci in zaposleni lahko opredelili 
potencialno diskriminacijo na podlagi pristranske opredelitve plačilne lestvice.
Priporočilo 6: KAZNI
6.1. Zakonodaja na tem področju je iz različnih razlogov očitno manj učinkovita in 
upoštevajoč, da celotne težave ni mogoče odpraviti zgolj z zakonodajo, bi morale Komisija in 
države članice razmisliti o izvrševanju obstoječe zakonodaje z ustreznimi vrstami kazni.

6.2. Države članice morajo sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da so kršitve načela 
enakega plačila za delo enake vrednosti ustrezno kaznovane.

6.3. Treba je opomniti, da morajo države članice v skladu s preoblikovano direktivo št. 
2006/54 naložiti odškodnino ali povračilo (naslov III, horizontalne določbe, člen 18) ter kazni 
(poglavje 3, Splošne horizontalne določbe, člen 25), ki bodo „učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne“. Kljub temu pa te določbe niso dovolj za preprečevanje kršitev načela enakega 
plačila. Zato predlagamo:

– da se odškodnine ali povračila ne omejujejo s predhodno določeno zgornjo mejo;

– da kazni vključujejo plačilo nadomestila žrtvam;

– upravne kazni (na primer v primeru, da podjetje ne posreduje ali nima analize plačne 
statistike, ločene po spolu (v skladu s priporočilom 2), če inšpektorat za delo to zahteva);

– izgubo pravic do državnih ugodnosti, subvencij (vključno s sredstvi EU, s katerimi 
upravljajo države članice) in do sodelovanja v javnih razpisih, kot je predvideno v 
direktivah 2004/17/ES in 2004/18/ES o javnih naročilih („naročniki lahko določijo 
posebne pogoje v zvezi z izvajanjem naročila (…), [ki] se lahko nanašajo zlasti na 
družbene in okoljske vidike“).



PE404.763v01-00 8/9 PR\718444SL.doc

SL

OBRAZLOŽITEV

Zakonodajni okvir EU na področju enakega plačila je dokaj obsežen. Njegov učinek pa je 
odvisen od učinkovitosti izvrševanja, ki je lahko problematično.
Podatki kažejo, da razlika v plačilu med moškimi in ženskami ostaja. Zadnje številke kažejo, 
da je razlika v bruto urnem plačilu za moške in ženske 15-odstotna in 25-odstotna v privatnem 
sektorju. Razlika v plačilu glede na spol se pogosto opravičuje z razlikami na podlagi lastnosti 
posameznika, kot so starost, izobrazba in izkušnje. Dokazi pa kažejo, da imajo te razlike 
razmeroma majhno vlogo pri ohranjanju razlike v plačilu glede na spol.

Ker se razlike na podlagi lastnosti posameznika v EU zmanjšujejo, kljub temu da v nekaterih 
državah ostajajo pomembne, kaže, da je razlika v plačilu glede na spol bolj povezana s 
stopnjo poklicne segregacije in z učinkov plačne strukture. Togost in vztrajnost razlik v 
plačilu glede na spol poudarjata potrebo po mnogostranskih politikah, ki bodo namenjene 
izvajanju zakonodaje in bodo obravnavale segregacijo na trgu dela. 
Strokovnjaki so mnenja, da se je odprta neposredna diskriminacija pri plačilu na podlagi spola 
zmanjšala s pomočjo obstoječe zakonodaje. Kaže pa, da posredna diskriminacija povzroča 
razlike v plačilu v segregiranih sektorjih. Učinkovitost zakonodaje, ki je bolj učinkovita v 
boju proti neposredni diskriminaciji, je omejena zaradi razlik v plačilu, ki so posledica 
gospodarske segregacije. Ocena zakonodajnega okvira kaže razlike v zakonodaji na področju 
razlik v plačilu glede na spol. Direktiva 75/117/EGS in preoblikovana direktiva 54/2006/ES
kažeta na temeljno razliko že v osnovi: leta 1975 je bila razlika v plačilu glede na spol 
obravnavana kot vprašanje gospodarske konkurenčnosti, kot „sestavni del vzpostavitve in 
delovanja skupnega trga“, medtem ko direktiva iz leta 2006 temelji na načelu enake 
obravnave in enakih možnosti.
Zakonodaja strictu senso ima enako področje uporabe: iskanje razlogov za nezadostno 
učinkovitost. 
Poročilo je namenjeno krepitvi obstoječe zakonske določbe, pri tem pa upošteva, da na 
gospodarsko segregacijo ta vrsta zakonodaje le stežka vpliva.
Osnovno spremembo lahko najdemo pri opredelitvi plačila v skladu s številnimi razsodbami 
Sodišča Evropskih skupnosti. V zadnjem obdobju je prišlo do znatnega razvoja v smislu 
postopka in možnih sredstev, tudi zaradi vpliva protidiskriminacijskih politik.

Poleg zakonodaje lahko odzive politik načeloma razvrstimo v tri sklope:
1) politika enakega plačila, ki se bori z neposredno in posredno diskriminacijo,

2) politika enakih možnosti, ki se ukvarja z uskladitvijo družinskega in poklicnega življenja iz 
katere izhajajo vzorci neprekinjene zaposlitve,

3) plačne politike, namenjene zmanjševanju razlik v plačah in izboljšanju nadomestil za slabo 
plačana delovna mesta in delovna mesta, na katerih prevladujejo ženske. 

Učinkovita mešanica politik je odvisna tudi od nacionalnih posebnosti in glavnih korenin 
razlik v plačilu glede na spol.

Nacionalna poročila, za katera je zaprosila Komisija, kažejo, da je vprašanje razlik v plačilu 
glede na spol v številnih državah nepomembno vprašanje v javnih razpravah in na političnem 
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dnevnem redu. Ena glavnih težav, ki so bile opredeljene, je, da ne obstaja „dejansko lastništvo 
težave“, saj nihče ne želi prevzeti odgovornosti za odpravo razlik v plačilu glede na spol1.
Sedanja decentralizacija določanja plač lahko v prihodnosti še poglobi posledice. Stanje bo 
verjetno še bolj zapleteno v državah članicah, kjer so socialni partnerji šibki, kjer se vloga 
sindikatov zmanjšuje ali kjer pogajanje o plačah ne obstaja. Ohranjanje pristopa individualnih 
delovnih pogodb brez informacij o plačilu za podobno delo lahko povzroči povečanje razlik v 
plačilu glede na spol.

Jasno je, da izboljšanje obstoječe zakonodaje samo po sebi ne bi odpravilo težave razlik v 
plačilu. Eno največjih težav na tem področju lahko reši le učinkovita mešanica politik, z 
boljšo in učinkovitejšo zakonodajo ter z jasnimi pristojnostmi. Več kot trideset let stara 
zakonodaja brez zadovoljivih rezultatov sama kaže na potrebo po izboljšavi zakonodaje, 
predvsem njene učinkovitosti.

                                               
1 „The Gender Pay Gap – Origins and Policy Responses” primerjalni pregled 30 evropskih držav, ES, 2006.
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