
 
Kako odpraviti razliko med plačami moških in
žensk v Evropski uniji
 

Kako si Evropski parlament prizadeva zmanjšati razliko v plačilu moških in žensk?
 
Enakost spolov je eno temeljnih vodil Unije, načelo enakega plačila za enako delo pa je bilo
uvedeno že pred več kot 60 leti. Kljub temu pa so v Uniji ženske v povprečju še vedno plačane
skoraj 13 % manj na uro kot moški. Evropski parlament hoče to spremeniti.
 
Enako plačilo ureja evropska direktiva, Parlament pa je večkrat pozval k njeni reviziji in
dodatnim ukrepom.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20200227STO73519/podatki-o-razlikah-v-placah-med-spoloma-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20200227STO73519/podatki-o-razlikah-v-placah-med-spoloma-infografika
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-equal-pay-for-equal-work-legislation


•
•
•
•

Več o prizadevanjih Evropskega parlamenta za enakost spolov 
 
Vpeljava obvezne preglednosti plač 
 
Aprila 2022 je Parlament podprl predlog Komisije o predpisih za preglednost plač, a pozval, naj
bodo bolj daljnosežna. Parlament hoče, da bodo podjetja z več kot 50 zaposlenimi (namesto
250, kot predlaga Komisija), obvezana:
 

razkriti podatke, s katerimi je enostavno primerjati plače, 
poročati o plačnem razkoraku, 
razviti akcijski načrt za enakost spolov, če je razkorak večji od 2,5 %, 
odpraviti tajnost plač.
 

 
Parlament je sedaj pripravljen na pogajanja z državami EU, Svet je svoje stališče sprejel konec
leta 2021.
 
 
 
Glavni vzroki razlik med plačami moških in žensk in
kako jih odpraviti 
 
Leta 2019 je Parlament sprejel direktivo o ravnovesju med delom in prostim časom, ki je
vpeljala nove predpise na področju očetovksega in starševskega dopusta na ravni EU. Nnjihov
namen je povečati zaposlenost žensk, očete spodbuditi k jemanju dopusta iz družinskih
razlogov ter spodbujati enakost spolov in enake možnosti.
 
V resoluciji o direktivi o evropski strategiji za enakost spolov, ki jo je Parlament sprejel 21.
januarja, so poslanci spozvali Evropsko komisijo, naj predlaga nov akcijski načrt za odpravljanje
razlike v plačah med spoloma, ki bo državam članicam postavil jasne cilje za zmanjševanje
razkoraka v prihodnjih petih letih.
 
V resoluciji so evropski poslanci pozvali k letnemu pregledu doseganja ciljev te direktive s strani
Komisije. Države EU so pozvali, naj sprejmejo ukrepe, ki sežejo dlje od te direktive, denimo
spodbujanje prožnega delovnega časa.
 
Parlament se strinja z odpravljanjem tradicionalne razdelitve delovnih mest in dejavnosti po
spolih in podpira sprejemanje konkretnih ukrepov, ki bi ženskam in dekletom olajšali vstop na
področja izobraževanja in zaposlovanja, kjer prevladujejo moški.
 
 
 
Več o tem, kaj je plačni razkorak in kakšni so razlogi zanj. 
 
Boj proti revščini žensk
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20220401IPR26532
https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2021/12/06/council-agrees-on-common-position-to-tackle-gender-pay-gap/
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20180706STO07413/da-ne-bi-bilo-treba-izbirati-med-zasebnim-zivljenjem-in-kariero
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0025_SL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20200109STO69925/placni-razkorak-med-moskimi-in-zenskami-opredelitev-in-vzroki


•
•
•

Evropski poslanci zahtevajo ukrepe za boj proti revščini žensk. Pozivajo k izboljševanju delovnih
pogojev v sektorjih, kjer je velik delež žensk, in k odpravljanju tega, da imajo ženske nižje
pokojnine kot moški.
 
 
 
Več o pravicah žensk:
 

Kako se EU loteva nasilja na podlagi spola 
Ženske v Evropskem parlamentu (infografika) 
Časovnica: Ključni dogodki v boju za pravice žensk v EU (video)
 

Več:
Enako plačilo za enako delo: obvezni ukrepi za transparentnost pri plačah
Pravice žensk: poslanci pozivajo k boju zoper nazadovanje na področju enakosti spolov
Spletna stran Evropske komisije o strategiji za enakost spolov: dosežki in pomembna področja
ukrepanja
Poročilo o enakosti spolov v EU za leto 2021
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200207-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200207-1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642379/IPOL_STU(2020)642379_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20200206IPR72017/pravice-zensk-parlament-poziva-k-boju-za-enakost-spolov
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2021_en.pdf

