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UVOD

Evropska komisija je novembra 2017 sprejela akcijski načrt EU za spoprijemanje z razliko v
plačah med spoloma (v nadaljnjem besedilu: akcijski načrt)1. Namen je bil določiti širok in
skladen nabor dejavnosti za spoprijemanje z razliko v plačah med spoloma z zakonodajnimi
in nezakonodajnimi pobudami, ki se vzajemno krepijo. Komisija je do oktobra 2019
zaključila veliko večino od 24 točk iz akcijskega načrta. Poleg tega se bo izvajanje večine
točk nadaljevalo2.
Komisija je z akcijskim načrtom izrazila namero, da se sprejmejo ciljno usmerjeni ukrepi za
zmanjšanje razlike v plačah med spoloma, ki se v petletnem obdobju pred sprejetjem
akcijskega načrta ni bistveno spremenila. V akcijskem načrtu je opisala več temeljnih
vzrokov, kot so prevladujoča segregacija na trgu dela, neenaka porazdelitev obveznosti
oskrbe, neustrezne politike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter nezadostna
preglednost plačil, ki jih je bilo treba temeljito obravnavati z daljnosežnejšimi ukrepi na ravni
EU. V skladu s prednostnimi nalogami politike Komisije je bilo opredeljenih osem glavnih
poti ukrepanja s 24 konkretnimi točkami, ki naj bi Komisiji pomagale pri spoprijemanju z
razliko v plačah na usklajen in medsektorski način.
Med izvajanjem akcijskega načrta, tj. od njegovega sprejetja novembra 2017 do oktobra 2019,
je bilo zmanjšanje razlike v plačah med spoloma eno od prednostnih področij politike
Komisije za enakost spolov. Ob pregledu tega obdobja je mogoče ugotoviti, da je akcijski
načrt pokazal, na kakšen široko zastavljen in celovit način Komisija obravnava razliko v
plačah med spoloma, in sicer ne samo s politiko za enakost spolov, temveč v okviru več
sektorskih politik. Poleg tega so sektorski ukrepi in nacionalni projekti, določeni v akcijskem
načrtu, pomagali pokazati, da je za obravnavo osnovnih družbenih struktur in spolnih
stereotipov potrebno večplastno ukrepanje.
Ukrepi, izvedeni v okviru akcijskega načrta, so prispevali k izvajanju evropskega stebra
socialnih pravic, zlasti njegovega načela št. 2 o enakosti spolov. V skladu s tem načelom
mora Komisija zagotoviti pravico vseh do enakega obravnavanja in uveljavljati enake
možnosti žensk in moških na vseh področjih, tudi pri udeležbi na trgu dela, pogojih za
zaposlitev in poklicnem napredovanju. Načelo tudi izrecno določa, da imajo ženske in moški
pravico do enakega plačila za delo enake vrednosti. Ukrepi, ki so se izvajali v okviru
akcijskega načrta, so bili poleg tega pomembni za izvajanje več drugih načel evropskega
stebra socialnih pravic, kot so načela o enakih možnostih, plačah, usklajevanju poklicnega in
zasebnega življenja ter dohodkih in pokojninah za starejše. Izvajanje akcijskega načrta je
prispevalo tudi k uresničevanju agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do
leta 2030, zlasti cilja trajnostnega razvoja št. 5 o doseganju enakosti spolov in krepitvi vloge
vseh žensk in deklet.
Komisija je med izvajanjem akcijskega načrta namenila 14 milijonov EUR sredstev
projektom, ki so prispevali k spoprijemanju z razliko v plačah med spoloma v državah
članicah z bojem proti spolnim stereotipom, krepitvijo poklicnega usmerjanja, povečanjem
zastopanosti žensk na položajih odločanja ter izboljšanjem usklajevanja poklicnega in
zasebnega življenja tako žensk kot moških, pa tudi k odpravljanju razlik med spoloma v
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Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru z dne
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celotnem življenju osebe z obravnavanjem razlik med spoloma pri zaposlovanju, plačah in
pokojninah.
V obdobju izvajanja so bili sprejeti tudi zakonodajni ukrepi. Junija 2019 je bila sprejeta
direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja3, ki uvaja minimalne standarde za
družinske dopuste in prožne ureditve dela za delavce ter spodbuja enako porazdelitev
obveznosti oskrbe med matere in očete. Poleg tega je priporočilo Komisije o standardih za
organe za enakost4, sprejeto junija 2018, omogočilo boljšo podporo žrtvam diskriminacije,
tudi diskriminacije pri plačilu. Komisija je leta 2018 začela oceno določb o enakem plačilu5,
ki je podlaga za nadaljnje zakonodajne predloge o zavezujočih ukrepih za preglednost plačil v
letu 2020, kot so navedeni v političnih usmeritvah Komisije za obdobje 2019–2024 in njenem
delovnem programu za leto 2020.
Do konca obdobja izvajanja akcijskega načrta oktobra 2019 je bilo v celoti ali delno
dokončanih vseh 24 točk. Nekatere točke so privedle do zelo oprijemljivih rezultatov v obliki
nove zakonodaje ali politik, velika večina pa se bo nadaljevala v okviru različnih politik
Komisije. Namen tega poročila je prispevati k cilju spoprijemanja z razliko v plačah med
spoloma. Poročilo vsebuje pregled izvedenih ukrepov in opis nekaj ključnih dosežkov
akcijskega načrta ter je podlaga za nadaljnje pobude za okrepitev načela enakega plačila za
enako delo ali delo enake vrednosti.
2

O RAZLIKI V PLAČAH MED SPOLOMA V
POČASEN NAPREDEK

PODATKI

EVROPSKI

UNIJI KAŽEJO NA

V več točkah iz akcijskega načrta (10, 17 in 18) je bila Komisija pozvana, naj zbira podatke o
razliki v plačah med spoloma. Komisija redno poroča o razlikah v plačah, dohodkih in
pokojninah v državah članicah v letnem poročilu o enakosti žensk in moških v Evropski uniji.
Ti podatki6 (točka 17 v akcijskem načrtu) kažejo jasno in vztrajno strukturno premajhno
plačevanje žensk v EU. Med izvajanjem akcijskega načrta se je povprečna razlika v plačah
med spoloma v državah članicah zmanjšala s 16 odstotkov leta 2017 na 15,7 odstotka
leta 2018. Če se poleg razlike v plačah med spoloma upoštevata še razliki v delovnem času in
skupni dolžini delovnega življenja med ženskami in moškimi, se ugotovi, da je razlika v
ekonomski neodvisnosti med moškimi in ženskami večja. Ta razlika v skupnih dohodkih med
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Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in
zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU (UL L 188, 12.7.2019,
str. 79).
4
Priporočilo Komisije (EU) 2018/951 z dne 22. junija 2018 o standardih za organe za enakost, C/2018/3850
(UL L 167, 4.7.2018, str. 28).
5
Rezultati ocene so predstavljeni v delovnem dokumentu služb Komisije, objavljenem skupaj s tem poročilom.
Glej oceno ustreznih določb Direktive 2006/54/ES, s katerimi se izvaja načelo enakega plačila za enako delo ali
delo enake vrednosti iz Pogodbe (SWD(2020) 50).
6
Poročilo o enakosti žensk in moških v EU iz leta 2019 ter poročila iz prejšnjih let so na voljo na spletišču
Urada za publikacije Evropske unije. Glej tudi podatke o razliki v plačah med spoloma v letu 2018:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/SDG_05_20?lang=en. Podatki o razliki v pokojninah
med spoloma so javno objavljeni v podatkovni zbirki Eurostata, glej Gender pension gap by age group – EUSILC survey (Razlika v pokojninah med spoloma po starostnih skupinah – raziskava EU-SILC) na naslovu
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en in Gender coverage rate in
pension by age group – EU-SILC survey (Stopnja vključenosti spolov v pokojninsko shemo po starostnih
skupinah
–
raziskava
EU-SILC)
na
naslovu
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp14&lang=en. Podatki v tem dokumentu
zajemajo EU-28 v skladu z izvajanjem akcijskega načrta za obdobje 2017–2019.
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spoloma je leta 2014 v Uniji znašala skoraj 40 odstotkov7. Eden od razlogov za razliko v
skupnih dohodkih je, da ženske v povprečju plačano delo opravljajo za krajši čas kot moški.
Na skupni ravni je zato v Uniji 78 odstotkov oseb, ki prejema drugi dohodek v gospodinjstvu,
žensk.
Po podatkih Eurostata se je povprečna razlika v plačah med spoloma v državah članicah EU
zmanjšala s 16 odstotkov leta 2017 na 15,7 odstotka leta 2018, kar je zanemarljiva
sprememba.
V okviru akcijskega načrta si je Komisija prizadevala tudi za boljše razumevanje razlik v
plačah med ženskami in moškimi. Več študij8 o dejavnikih, ki vplivajo na razliko v plačah
med spoloma, kaže, da približno dveh tretjin povprečne razlike v plačah ni mogoče
pojasniti z osebnimi značilnostmi zaposlenih moških in žensk ali značilnostmi, povezanimi z
njihovim delovnim mestom ali podjetjem. Kot razlogi za pojasnitev razlike v plačah se
navajajo na primer manjša udeležba žensk na trgu dela, krajši čas opravljanja plačanega dela
pri ženskah, višji delež žensk, zaposlenih za krajši delovni čas, pa tudi to, da so ženske
pogosto osebe, ki dejansko negujejo in varujejo otroka9.
Plačne neenakosti so se skupaj z razlikami v delovni intenzivnosti in delovni dobi prenesle še
v razliko v pokojninah med ženskami in moškimi, ki je v Uniji leta 2018 za starostno
skupino nad 65 leti v povprečju znašala 30,1 odstotka10. Ta povzroča večje tveganje
revščine za starejše ženske. Stopnja tveganja revščine je bila leta 2018 v šestih državah
članicah pri upokojenkah za več kot deset odstotnih točk večja kot pri upokojencih11. V
poročilu o ustreznosti pokojnin (točka 17 v akcijskem načrtu) je poleg tega poudarjeno, da se
v sedanjih pokojninskih sistemih le malo izravnavajo razlike, ki izhajajo iz nelinearnih
poklicnih poti žensk, starejše ženske pa so še vedno glavne upravičenke v okviru sistemov
minimalnega dohodka12.
Povprečna razlika med ženskimi in moškimi pokojninami v Evropski uniji je leta 2018
znašala 30,1 odstotka. To prispeva k neenakostim spolov pri dohodkih starejših.
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Glej https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=teqges01. Najnovejši razpoložljivi
podatki za ta kazalnik so podatki za leto 2014.
8
Glej na primer https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/aa27ac5b-fc83-11e5-b713-01aa75ed71a1
in Denis Leythienne, Piotr Ronkowski, A decomposition of the unadjusted gender pay gap using Structure of
Earnings Survey data (Razčlenitev neprilagojene razlike v plačah med spoloma s podatki iz ankete o strukturi
plač), Eurostat, zbirka Statistical Working Papers (Statistični delovni dokumenti), 2018, na voljo na naslovu
https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/fb389f61-6f7c-11e8-9483-01aa75ed71a1.
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_05_20&plugin=1.
9
Glej https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/data-talks/what-lies-behind-gender-pay-gap.
10
2019 Report on equality between women and men in the EU (Poročilo o enakosti žensk in moških v EU 2019),
str. 68.
Na
voljo
na
naslovu
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_20
19_en.pdf. Eurostat, „Odprava razlike v pokojninah med spoloma?“, na voljo na naslovu
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-202002071?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/news/whats-new%20.
11
V Litvi, Estoniji, Bolgariji, na Češkem, v Latviji in Romuniji. Eurostat, At-risk-of-poverty rate by poverty
threshold and most frequent activity in the previous year - EU-SILC and ECHP surveys (Stopnja tveganja
revščine glede na prag revščine in najpogostejšo dejavnost v prejšnjem letu – raziskavi EU-SILC in ECHP),
2018.
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The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU (Poročilo o
ustreznosti pokojnin za leto 2018: sedanja in prihodnja ustreznost dohodkov pri starejših v EU). Na voljo na
naslovu https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/f0e89c3f-7821-11e8-ac6a-01aa75ed71a1.
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Kar zadeva poklicno segregacijo, je po podatkih iz publikacije She Figures za leto 2018, ki jo
je objavila Komisija13, med študenti in diplomanti znanstvenega izobraževanja več žensk kot
moških, na doktorski ravni pa je bila dosežena približno uravnotežena zastopanost spolov.
Vendar se razmerje med ženskami in moškimi še vedno razlikuje med različnimi
znanstvenimi študijskimi področji, kar kaže na vztrajnost spolnih stereotipov. Stereotipi so
zlasti izraziti na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, na katerem so
ženske premalo zastopane na vseh ravneh (32 odstotkov žensk na dodiplomski, magistrski ali
enakovrednih stopnjah), tudi na najvišjih akademskih položajih (v povprečju 15 odstotkov
žensk). Delež delavk je bil višji na delovnih mestih v javnem sektorju, na primer v zdravstvu,
izobraževanju in socialnem delu.
3

Z RAZLIKO V PLAČAH MED SPOLOMA
SPREJETIH V SKLADU Z AKCIJSKIM NAČRTOM

SPOPRIJEMANJE

–

PRIMERI UKREPOV,

Akcijski načrt je vključeval 24 točk, razvrščenih v osem ukrepov. V tem poglavju je opisanih
nekaj primerov ukrepov, sprejetih na podlagi akcijskega načrta. Podrobnejši opis izvajanja
vseh ukrepov je na voljo v priloženem delovnem dokumentu služb Komisije.
3.1 Pobuda za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
Sporočilo Komisije z naslovom Pobuda za podporo zaposlenim staršem in oskrbovalcem pri
usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja14 ter predlog direktive o usklajevanju
poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev15 sta ključna dosežka evropskega
stebra socialnih pravic. Cilj tega svežnja ukrepov, ki se medsebojno dopolnjujejo, je bil
spoprijeti se s premajhno udeležbo žensk na trgu dela z obravnavo enega njenih glavnih
vzrokov, tj. neenake porazdelitve obveznosti oskrbe med ženske in moške (točka 14 v
akcijskem načrtu).
Direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja je bila sprejeta
20. junija 201916. Njen namen je posodobiti pravni okvir Unije za dopuste iz družinskih
razlogov in prožne ureditve dela. Direktiva določa pravico očetov do plačanega očetovskega
dopusta (10 delovnih dni, plačanih v višini nacionalnega nadomestila za odsotnost zaradi
bolezni) ter pravico do štirih mesecev starševskega dopusta za vsakega starša, od katerih vsaj
dveh mesecev, ki morata biti ustrezno plačana (po stopnji, ki jo določi posamezna država
članica), ni mogoče prenesti med staršema. Poleg tega je vsak oskrbovalec – opredeljen kot
delavec, ki zagotavlja osebno oskrbo ali podporo sorodniku, ki potrebuje znatnejšo oskrbo ali
podporo zaradi resnih zdravstvenih razlogov – upravičen do oskrbovalskega dopusta najmanj
petih delovnih dni na leto. Starši z otroki do osmega leta starosti in oskrbovalci imajo tudi
pravico, da zahtevajo prožne ureditve dela (ureditve glede dela na daljavo, gibljiv delovni čas
ali skrajšanje delovnega časa). Države članice morajo Direktivo prenesti v nacionalno
13

https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.
Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru
regij z naslovom Pobuda za podporo zaposlenim staršem in oskrbovalcem pri usklajevanju poklicnega in
zasebnega življenja, COM(2017) 252 final.
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Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in
oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU (COM(2017) 253 final).
16
Direktiva (EU) 2019/1158 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU (UL L 188, 12.7.2019, str. 79).
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zakonodajo v treh letih (do 2. avgusta 2022)17. Komisija bo pozorno spremljala postopek
izvajanja in državam članicam zagotavljala potrebno podporo.
Pobuda za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je vključevala tudi nabor
nezakonodajnih ukrepov. Za njihovo izvajanje je Komisija skupaj z evropsko mrežo organov
za enakost (EQUINET) organizirala seminar za krepitev zmogljivosti na področju
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja za organe za enakost in delovne inšpektorate.
Poleg tega so bili v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo (REC) financirani
projekti18 za spoprijemanje s spolnimi stereotipi z namenom, da bi se spodbujala
uravnotežena izraba dopustov iz družinskih razlogov in prožnih ureditev dela med spoloma.
V okviru Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) so bili financirani
projekti za spodbujanje inovativnih strategij usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja,
da bi delavci lažje usklajevali poklicne obveznosti in obveznosti oskrbe19. Prav tako je
evropska mreža pravnih strokovnjakov s področja enakosti spolov in nediskriminacije
izvedla študijo o izboljšanju zaščite nosečih delavk in delavcev, ki izrabijo družinski dopust,
pred diskriminacijo in odpustitvijo20, Komisija pa je sprejela poročilo o stanju v zvezi z
barcelonskimi cilji o vključenosti otrok, mlajših od šoloobvezne starosti, v otroško varstvo21.
Odbor za zaposlovanje in Odbor za socialno zaščito, ki sta svetovalna odbora za politiko
ministrov v Svetu za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov
(EPSCO), razvijata in izboljšujeta kazalnike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja,
vključno z izrabo dopustov in prožnih ureditev dela ter otroškim varstvom in dolgotrajno
oskrbo. Otroško varstvo in dolgotrajna oskrba ter ekonomski odvračilni dejavniki za
prejemnike drugega dohodka v gospodinjstvu se ocenjujejo tudi v okviru evropskega
semestra (točka 24 v akcijskem načrtu). Za izboljšanje teh storitev so na voljo sredstva iz
evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Navedeni ukrepi so prispevali k obravnavi
stereotipov o vlogi moških in žensk v družbi, ki so eden temeljnih vzrokov za razliko v
plačah med spoloma.
3.2 Platforma EU za spremembo, da se izboljšajo zaposlenost žensk in enake možnosti v
prometnem sektorju
Kot je navedeno v akcijskem načrtu, je sektorska poklicna segregacija eden glavnih vzrokov
za razliko v plačah med spoloma. Akcijski načrt je za njeno obravnavo vseboval nabor
ukrepov, namenjenih spoprijemanju s segregacijo v posameznih poklicih in sektorjih, kot je
izvajanje posebnih pobud za izkoreninjenje stereotipov o znanjih in spretnostih, zmožnostih
ter vlogah žensk in moških.
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Za prenos obveznosti plačila zadnjih dveh tednov starševskega dopusta (od dveh ustrezno plačanih
neprenosljivih mesecev) pa imajo države članice na voljo pet let (do 2. avgusta 2024).
18
Izbrani projekti so navedeni na naslovu
https://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm.
19
Izbrani projekti so navedeni na naslovu https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=632&langId=en.
20
Evropska mreža pravnih strokovnjakov s področja enakosti spolov in nediskriminacije, Family leave:
enforcement of the protection against dismissal and unfavourable treatment (Družinski dopust: izvrševanje
zaščite pred odpustitvijo in manj ugodnim obravnavanjem), 2018. Na voljo na naslovu
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4808-family-leave-enforcement-of-the-protection-against-dismissal-andunfavourable-treatment-pdf-962-kb.
21
Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru
regij o razvoju storitev otroškega varstva za majhne otroke z namenom povečati udeležbo žensk na trgu dela,
olajšati usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih staršev in omogočiti trajnostno in vključujočo
rast v Evropi (barcelonski cilji), na voljo na naslovu https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0273&from=EN.
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Eden od teh sektorjev je bil prometni sektor, Komisija pa se je v skladu z akcijskim načrtom
zavezala k sprejetju vrste ukrepov v zvezi s tem sektorjem (točka 9). V prometnem sektorju
močno prevladujejo moški, saj je delavk v tem sektorju le 22 odstotkov22. Kar zadeva
posamezne poklice v sektorju, so ženske sicer približno enako zastopane na administrativnih
položajih, še vedno pa so premalo zastopane na bolje plačanih vodstvenih položajih, pa tudi
na tehničnih in mobilnih delovnih mestih. Na primer, manj kot pet odstotkov pilotov je žensk,
medtem ko so v kabinskem osebju večinoma ženske.
Komisija je za povečanje zaposlenosti žensk v prometnem sektorju razvila več v ukrepe
usmerjenih orodij, prilagojenih potrebam sektorja. Platforma Ženske v prometu – platforma
EU za spremembo je bila vzpostavljena 27. novembra 201723. Deležniki, kot so države
članice, organizacije na področju prometa iz EU ter agencije in organi EU, se lahko pridružijo
platformi in se zavežejo povečanju zaposlenosti žensk in boju proti poklicni segregaciji z
namenskimi ukrepi. Podpišejo lahko deklaracijo o enakih možnostih žensk in moških v
prometnem sektorju ter se s tem zavežejo spodbujanju enakega plačila v okviru pozitivne
organizacijske kulture.
Čeprav je splošna zavezanost deležnikov na platformi precejšnja in se število ukrepov
povečuje, morajo navedenim zavezam slediti ukrepi na nacionalni in lokalni ravni. Da bi jih
spodbudila, je Komisija vzpostavila še evropsko mrežo ambasadorjev za raznolikost v
prometu24.
Poleg tega je Komisija financirala in objavila poročilo o gospodarskih koristih za opredelitev
stroškov in koristi zaposlenosti žensk v vseh delih prometnega sektorja. Avtorji so ga
dopolnili s seznamom predlaganih ukrepov za bolj uravnoteženo zastopanost spolov, ki bi se
dosegla na primer z odpravo razlike v plačah med spoloma25. Ta priporočila temeljijo na
konkretnih študijah primerov, zbranih v sektorju. Zajemajo (1) zaposlovanje, usposabljanje in
poklicni razvoj (vključno z ukrepi proti stereotipom in razlikovanju na podlagi spola),
(2) ozaveščanje (vključno s poročanjem o razliki v plačah med spoloma), (3) ukrepe za
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter (4) ukrepe za varnost in zdravje (vključno z
ukrepi proti nasilju in nadlegovanju v delovnem okolju). Študija je vključevala tudi
priporočila prevoznim podjetjem, vključno s priporočilom, da je treba začeti poročati o razliki
v plačah med spoloma na ravni podjetja. Ukrepi za odpravo razlike v plačah med spoloma so
vključevali vzpostavitev preglednih meril za plače in politike za odpravo razlike v plačah med
spoloma v podjetjih.
Podjetjem je v poročilu o gospodarskih koristih priporočeno, da kot prvi korak pri obravnavi
premajhne zastopanosti žensk v prometnem sektorju začnejo pri spremljanju uspešnosti
podjetja uporabljati kazalnike, povezane s spolom, za katere je enostavno zbirati podatke.
Komisija je začela izvajati še nekaj študij za obravnavo ovir, s katerimi se srečujejo ženske pri
vstopanju v prometne poklice. Te študije bodo na voljo v začetku leta 2021. Prva študija se
osredotoča na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (tj. kaj je mogoče na finančno
vzdržen način storiti na ravni posameznih prevoznih podjetij, da bi delavci lahko bolje
usklajevali delovne obveznosti z zasebnim življenjem), druga pa zagotavlja orodje za učitelje
22

Eurostat, anketa o delovni sili za leto 2017.
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_en.
24
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/events/2019-09-26-conf-inclusive-diverse-transport-sector_en.
25
Business case to increase female employment in transport (Gospodarske koristi od večje zaposlenosti žensk v
prometu). Končno poročilo, 2018. Na voljo na naslovu https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018business-case-to-increase-female-employment-in-transport-final-report.pdf.
23
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za uspešnejši boj proti stereotipom od zgodnjega otroštva. S tretjo, v prihodnost usmerjeno
študijo se bo ocenilo, ali učinki digitalizacije prometa za ženske pomenijo izziv ali priložnost
in ali bi bilo treba sprejeti posebne ukrepe, ki bi spremljali ta prehod. V dodatni študiji se je
analizirala udeležba žensk v dejavnostih raziskav in inovacij, povezanih s prometnim
sektorjem, avtorji pa so navedli raziskovalna priporočila, s katerimi bi odpravili ovire za
enakost žensk v prometu26.
3.3 Spodbujanje institucionalnih sprememb z načrti za enakost spolov, ki lahko
spodbudijo enakost poklicnih poti na področju znanosti
Akcijski načrt je vseboval posebne ukrepe tudi za sektor raziskav in inovacij (točka 8).
Komisija je med letoma 2017 in 2019 financirala ukrepe za spodbujanje enakosti spolov v
sektorju raziskav in inovacij v skladu z delovnim programom programa Znanost z družbo
in za njo, ki je del okvirnega programa Obzorje 202027. Finančna podpora je bila dodeljena
tudi 10 skupnim projektom, v okviru katerih je več kot 60 raziskovalnih organizacij
sodelovalo pri izvajanju načrtov za enakost spolov28. Poleg tega je bilo vzpostavljenih sedem
tematskih in geografskih izkustvenih skupnosti, da bi se omogočila izmenjava znanja o
načrtih za enakost spolov29. Kot dopolnitev tega celovitega pristopa se je z namenskim
projektom podprla vzpostavitev akademije za usposabljanje o enakosti spolov v sektorju
raziskav in inovacij, ki zagotavlja javno dostopne vire30. Rezultati in dobre prakse, ki izhajajo
iz teh projektov, so vključeni tudi v orodje Enakost spolov v akademskem svetu in na
področju raziskav (GEAR)31, za katerega skrbi Evropski inštitut za enakost spolov.
Z orodjem Enakost spolov v akademskem svetu in na področju raziskav (GEAR) imajo
univerze in raziskovalne organizacije na voljo dobre prakse in nasvete v zvezi s pripravo
načrtov za enakost spolov in ocenjevanjem njihovega učinka.
Poleg tega je vsaka tri leta objavljena poglavitna publikacija Komisije o ključnih trendih v
zvezi z enakostjo spolov na področju znanosti in raziskav, in sicer She Figures. Izdaja za
leto 201832, ki je bila objavljena 8. marca 2019, vsebuje izčrpne podatke o razliki v plačah
med spoloma v sektorju znanstvenih raziskav in razvoja. Razlika v plačah med spoloma na
področju raziskav in inovacij je še vedno nekoliko večja kot v celotnem gospodarstvu EU (po
podatkih za leto 2014 17 odstotkov v primerjavi s 16,6 odstotka). Države članice publikacijo
She Figures uporabljajo kot primerjalno orodje za oblikovanje nacionalnih politik, saj podatki
omogočajo vpogled v prevladujoče neenakosti spolov v posameznih državah članicah.

26

Women in European Transport with a focus on Research and Innovation (Ženske v evropskem prometu s
poudarkom na raziskavah in inovacijah). Evropska unija, 2019. Na voljo na naslovu
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/women-european-transportfocus-research-and-innovation.
27
https://ec.europa.eu/research/swafs.
28
Skupni projekti o načrtih za enakost spolov R-I PEERS, SUPERA, CHANGE, Gender-SMART, SPEAR,
GEARING ROLES, EQUAL4EUROPE, LeTSGEPs in CALIPER, ki so navedeni pod naslovom „Projects
funded by the FP7 and H2020 framework programmes“ (Projekti, financirani z okvirnima programoma FP7 in
Obzorje 2020) na strani https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=gender, ter deseti projekt
o načrtih za enakost spolov, ki je bil prav tako izbran v okviru delovnega programa za leto 2019, ni pa še
podpisan sporazum o nepovratnih sredstvih.
29
Projekt ACT: https://cordis.europa.eu/project/id/788204 in https://act-on-gender.eu/communities-practice.
30
Projekt GE Academy: https://cordis.europa.eu/project/id/824585 in https://ge-academy.eu/.
31
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear.
32
https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=library&lib=gender_equality.
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Ker bi privabljanje žensk v sektor naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike lahko
temeljijo na novih trendih, kot je nastajanje zagonskih podjetij, ki jih vodijo ženske, se z
nagrado EU za inovatorke poudarjajo dosežki žensk v znanosti ter prispeva k spoprijemanju
s stereotipi o znanjih in spretnostih, zmožnostih ter vlogah žensk in moških. Komisija je zato
v letih 2017, 2018 in 2019 še naprej slavila navdihujoče vodilne ženske, ki se ukvarjajo z na
raziskavah temelječimi inovacijami, s podeljevanjem nagrade EU za inovatorke ženskam, ki
so uspešno razvile prelomne inovacije, da je počastila izjemne dosežke podjetnic.
Zmagovalke iz prejšnjih let so navdihnile ženske po Evropi in prek njenih meja, da razvijajo
genialne inovacije in ustanavljajo svoja podjetja.
3.4 Izboljšanje izvajanja načela enakega plačila
V akcijskem načrtu je bilo v zvezi s splošnim izvajanjem načela enakega plačila zapisano, da
bo Komisija ocenila možnost ciljnih sprememb preoblikovane direktive o enakosti spolov33
ter proučila, kakšne so potrebe in možnosti, da nekateri ali vsi ukrepi glede preglednosti
plačil, predvideni v priporočilu o preglednosti plačil iz leta 201434, postanejo zavezujoči (glej
točko 1 v akcijskem načrtu). Komisija je v skladu s to zavezo oktobra 2018 začela oceno
ustreznih določb Direktive 2006/54/ES, s katerimi se izvaja načelo enakega plačila za enako
delo ali delo enake vrednosti iz Pogodbe. Celotni rezultati ocene so predstavljeni v delovnem
dokumentu služb Komisije35, objavljenem skupaj s tem poročilom.
V oceni je Komisija proučila, kako obstoječe pravne določbe o enakem plačilu delujejo v
praksi, s kakšnimi pristopi te določbe izvajajo države članice, v kolikšni meri so doseženi
prvotni cilji določb, kako učinkovito se določbe izvršujejo in kakšen splošen učinek imajo te
določbe na odpravljanje razlike v plačah med spoloma. Konkretno se je ocena osredotočala na
izvajanje in izvrševanje preoblikovane direktive o enakosti spolov po sprejetju priporočila o
preglednosti plačil leta 2014.
Ocena potrjuje, da je obstoječi pravni okvir sprožil znatne spremembe na nacionalni
ravni po vsej Uniji. Kljub temu se države članice pri učinkovitem izvajanju načela enakega
plačila še naprej srečujejo z izzivi, saj so na primer razlike v tem, kako so v nacionalni
zakonodaji opredeljeni ključni pravni pojmi, kot sta „plačilo“ in „enako delo za enako
vrednost“, razlika v plačilih pogosto ni zaznana, ker ravni plačil niso pregledne, ugotavljanje,
da gre za diskriminacijo, na podlagi dejstev pa je še vedno težavno. Ugotovljeno je bilo tudi,
da se posamezne žrtve diskriminacije pri plačilu srečujejo s težavami, če želijo vložiti
zahtevek brez pravnega zastopnika ali podpore. Poleg tega višina glob in odškodnin na
splošno ni dovolj odvračilna.
V akcijskem načrtu je bila Komisija prav tako pozvana, naj ozavešča o načelu enakega plačila
in zagotovi smernice o njem (točki 20 in 21 v akcijskem načrtu). Evropska mreža pravnih
strokovnjakov s področja enakosti spolov in nediskriminacije je novembra 2019 objavila
študijo o nacionalnih zadevah in dobrih praksah v zvezi z enakim plačilom36. V študiji je
zbrana sodna praksa v zvezi z enakim plačilom iz 28 držav članic EU ter treh držav
Evropskega gospodarskega prostora, predstavljeni pa sta tudi dobra praksa in analiza rešitev,
33

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)
(UL L 204, 26.7.2006, str. 23).
34
Priporočilo Komisije z dne 7. marca 2014 o krepitvi načela enakega plačila za ženske in moške s preglednostjo
(2014/124/EU).
35
Ocena ustreznih določb Direktive 2006/54/ES, s katerimi se izvaja načelo enakega plačila za enako delo ali
delo enake vrednosti iz Pogodbe (SWD(2020) 50).
36
Na voljo na naslovu https://www.equalitylaw.eu/downloads/5002-national-cases-and-good-practices-on-equalpay.
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sprejetih na nacionalni ravni. Poleg tega je Komisija novembra 2019 objavila posodobljen
povzetek sodne prakse Sodišča Evropske unije v zvezi z enakim plačilom37.
4

OZAVEŠČANJE IN SODELOVANJE

4.1 Spoprijemanje z razliko v plačah med spoloma z državami članicami
V akcijskem načrtu je bila Komisija spodbujena, naj si prizadeva za sinergije med ukrepi, ki
jih bodo sprejeli ključni deležniki na evropski, nacionalni in korporativni ravni, da se zagotovi
njegovo učinkovito izvajanje. Komisija je zato v ukrepe, ki jih je sprejela, vključila širok
razpon deležnikov, da bi izpolnila zaveze, določene v akcijskem načrtu.
Komisija je prek skupine na visoki ravni za vključevanje načela enakosti spolov, ki združuje
visoke predstavnike, pristojne za vključevanje načela enakosti spolov v državah članicah,
posredovala informacije o akcijskem načrtu državam članicam (točka 3 v akcijskem načrtu).
Skupina na visoki ravni je leta 2018 razpravljala o načrtu v okviru bolgarskega predsedovanja
Svetu in navedla primere ukrepov, sprejetih v državah članicah za odpravo razlike v plačah
med spoloma. Menila je, da so vključenost civilne družbe, dejavno sodelovanje socialnih
partnerjev, ukrepi za ozaveščanje in preglednost plačil pomembni elementi za odpravljanje
razlike v plačah. Bolgarsko predsedstvo je marca 2018 organiziralo tudi ministrsko razpravo o
odpravljanju razlike v plačah med spoloma v svetu EPSCO.
Ta prizadevanja so se nadaljevala med romunskim predsedovanjem leta 2019, ko je skupina
na visoki ravni razpravljala o medsebojnih povezavah med razliko v plačah med spoloma ter
usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja na podlagi raziskovalnega poročila, ki ga je
objavil Evropski inštitut za enakost spolov38. Dokument je bil tudi podlaga za sklepe Sveta z
naslovom Odpravljanje plačne vrzeli med spoloma: ključne politike in ukrepi39, sprejete
junija 2019. Svet je v sklepih države članice pozval, naj izboljšajo sedanje ali uvedejo nove
ukrepe za učinkovito izvajanje načela enakega plačila. Ti ukrepi bi v skladu s priporočilom o
preglednosti plačil iz leta 2014 lahko vključevali ukrepe za izboljšanje preglednosti plačil.
Poleg tega je Svet v sklepih z naslovom Ekonomija blaginje40, sprejetih 24. oktobra 2019
med finskim predsedovanjem, pozval države članice in Evropsko komisijo, naj „[uvedejo]
konkretne in učinkovite ukrepe za odpravo razlik med spoloma pri zaposlovanju in plači, ki
bodo nadgradili sedanji akcijski načrt EU za spoprijemanje z razliko v plačah med spoloma,
in [obravnavajo] njihov učinek na razliko med spoloma pri pokojninah“.
Komisija je še naprej podpirala prizadevanja držav članic za spoprijemanje z razliko v plačah
med spoloma v okviru procesa evropskega semestra (točka 24 v akcijskem načrtu).
Natančneje, evropski semester je Komisiji omogočil, da izpostavi temeljne vzroke razlike v
plačah med spoloma v državah članicah, kot je to, da ženske nesorazmerno pogosto opravljajo
delo s krajšim delovnim časom zaradi pomanjkanja naložb v ustrezno otroško varstvo, ali
davčni odvračilni dejavniki, ki prejemnike drugega dohodka v gospodinjstvu odvračajo od
tega, da bi delali ali delali več. Leta 2018 je bila razlika v plačah med spoloma obravnavana v
37

Overview of landmark case-law of the Court of Justice of the European Union (Pregled prelomne sodne prakse
Sodišča Evropske unije). Na voljo na naslovu https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/8ecbe429fb90-11e9-8c1f-01aa75ed71a1.
38
Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE): Tackling the gender pay gap: not without a better work-life
balance (Spoprijemanje z razliko v plačah med spoloma: ne brez boljšega usklajevanja med poklicnim in
zasebnim življenjem), 2019. Na voljo na naslovu https://eige.europa.eu/publications/tackling-gender-pay-gapnot-without-better-work-life-balance.
39
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9804-2019-INIT/sl/pdf.
40
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13432-2019-INIT/sl/pdf.
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poročilih o osmih državah članicah41, eni državi članici42 pa je bilo izdano priporočilo za
posamezno državo o razliki v plačah med spoloma. Leta 2019 je bila razlika v plačah med
spoloma obravnavana v poročilih o 11 državah članicah43, eni državi članici44 pa je bilo
ponovno izdano priporočilo za posamezno državo o razliki v plačah med spoloma. Komisija
je še naprej sodelovala z državami članicami tudi prek skupine na visoki ravni, in sicer tako,
da jo je obveščala o ugotovitvah v zvezi z razliko v plačah med spoloma v okviru procesa
evropskega semestra.
Maja 2019 je bil na Islandiji organiziran še seminar vzajemnega učenja o spoprijemanju z
razlikami v plačah med spoloma, njihovih temeljnih vzrokih in dobri praksi za njihovo
obravnavanje, namenjen predstavnikom držav članic (točka 22 v akcijskem načrtu)45.
4.2 Obsežno sodelovanje Evropskega parlamenta in drugih deležnikov
Ker ima razlika v plačah med spoloma več temeljnih vzrokov in širok medsektorski doseg, je
obsežno sodelovanje deležnikov pri spoprijemanju z razliko v plačah med spoloma ključno.
Zato si je Komisija pri izvajanju akcijskega načrta prizadevala za dejavno vključevanje
deležnikov in ustvarjanje sinergij.
Tudi Evropski parlament je med izvajanjem akcijskega načrta ob številnih priložnostih
poudaril vztrajnost in temeljne vzroke razlike v plačah med spoloma. V svojih resolucijah je
večkrat pozval deležnike k boju proti razliki v plačah med spoloma in k preprečevanju razlike
v pokojninah46. V zvezi z akcijskim načrtom je pozval Komisijo, naj predlaga direktivo o
preglednosti plačil, da bi pripomogla k zmanjšanju razlike v plačah med spoloma47. Razlika v
plačah med spoloma je bila poleg tega obravnavana v ustreznih parlamentarnih odborih48.
Tudi Evropski ekonomsko-socialni odbor je aprila 2018 objavil mnenje o akcijskem načrtu49.
Da bi Komisija dosegla nacionalne deležnike, je z nepovratnimi sredstvi podprla osem
transnacionalnih projektov o spoprijemanju s stereotipi in segregacijo, ki so se izvajali med
letoma 2017 in 201950 (točka 4 v akcijskem načrtu). Ti projekti so bili zlasti namenjeni
spodbujanju dobre prakse pri preseganju spolnih vlog in spolnih stereotipov z negativnim
41

Avstriji, Češki, Nemčiji, Estoniji, Finski, Portugalski, Slovaški in Združenem kraljestvu.
Estoniji.
43
Avstriji, Češki, Nemčiji, Estoniji, Finski, Franciji, Madžarski, Malti, Portugalski, Slovaški in Združenem
kraljestvu.
44
Estoniji.
45
Gradivo je na voljo na naslovu https://ec.europa.eu/info/publications/eu-mutual-learning-programme-genderequality-equal-pay-iceland-27-28-may-2019_sl.
46
Glej npr. Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 10. oktobra 2019 o politiki zaposlovanja in socialni politiki
v euroobmočju (2019/2111(INI)) ter Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2018 o enakosti spolov
v medijskem sektorju v EU (2017/2210(INI)). Glej tudi Resolucijo Evropskega parlamenta z dne
30. januarja 2020 o razliki med plačami moških in žensk (2019/2870(RSP)), ki je bila sprejeta po koncu obdobja
izvajanja akcijskega načrta.
47
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. januarja 2020 o razliki med plačami moških in žensk
(2019/2870(RSP)), Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2019 o enakosti spolov in davčnih
politikah v EU (2018/2095(INI)) ter Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. oktobra 2019 o politiki
zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju (2019/2111(INI)).
48
Npr. predstavitev akcijskega načrta EU za spoprijemanje z razliko v plačah med spoloma v odboru FEMM
9. julija 2018.
49
Evropski ekonomsko-socialni odbor, mnenje Akcijski načrt EU za obdobje 2017–2019 – Spoprijemanje z
razliko v plačah med spoloma, april 2018, na voljo na naslovu https://www.eesc.europa.eu/sl/our-work/opinionsinformation-reports/opinions/eu-action-plan-2017-2019-tackling-gender-pay-gap-communication.
50
Izbrani projekti so navedeni na naslovu
https://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm.
42
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učinkom v izobraževanju, usposabljanju in na delovnem mestu. Komisija je poleg tega
spodbujala sodelovanje številnih deležnikov pri izvajanju projektov, in sicer si je prizadevala
vključiti socialne partnerje, ponudnike javnih storitev, službe za poklicno usmerjanje,
organizacije civilne družbe, šole in univerze, pa tudi lokalne ali regionalne deležnike ali
zasebni sektor, kadar je bilo to mogoče. Spodbujala je tudi oceno vpliva projektov na vedenje,
da bi se zbrali dokazi o dejavnikih, s katerimi se dosežejo konkretne spremembe v odnosu
ljudi do spolnih vlog in stereotipov. Komisija je spodbujala izmenjavo dobre prakse in
pridobljenih spoznanj s socialnimi partnerji, s čimer je prispevala k prizadevanjem za podporo
nacionalnim dejavnostim za spoprijemanje s stereotipi, zaradi katerih so ženske in moški v
različnih poklicnih sektorjih različno obravnavani (točka 5 v akcijskem načrtu).
Komisija je prek sektorskega socialnega dialoga na področju izobraževanja financirala tudi
projekt o enakosti spolov, ki ga je vodil odbor ETUCE51. Ta projekt z naslovom Social
dialogue and gender equality: Empowering education trade unions to address gender equality
in the teaching profession through social dialogue (Socialni dialog in enakost spolov:
Opolnomočenje sindikatov na področju izobraževanja za obravnavo enakosti spolov v
učiteljskem poklicu s socialnim dialogom) je potekal med letoma 2017 in 2019, njegov cilj pa
je bil izboljšati poklicni položaj učiteljev, izvajalcev usposabljanja in vodij šol ter povečati
privlačnost učiteljskega poklica tako za moške kot za ženske (točka 10 v akcijskem načrtu).
Projekti programa REC za izboljšanje uravnotežene zastopanosti spolov na gospodarskih
položajih, ki jih je Komisija financirala v letu 2019, še potekajo. Ti projekti obravnavajo
ženske na položajih odločanja, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter spodbujanje
uravnotežene zastopanosti spolov pri upravljanju gospodarskih družb in v politiki52.
Oktobra 2018 je v Pragi potekal letni forum o listinah EU o raznolikosti (točka 6 v akcijskem
načrtu). Na njem so se zbrali strokovnjaki za raznolikost ter predstavniki podjetij in
javnega sektorja, ki so si izmenjali dobro prakso nediskriminacije in vključevanja v
zasebnem sektorju. Na forumu so bile poudarjene gospodarske koristi uravnotežene
zastopanosti spolov na višjih položajih v gospodarskih družbah ter potreba po usmeritvi
pozornosti na zaposlovanje, zadržanje in napredovanje žensk v podjetjih in preseganju
razlikovanja na podlagi spola.
Poleg tega je bila Komisija vključena v dialog z evropskimi socialnimi partnerji, da bi se
promovirali in sprejeli ustrezni ukrepi, ki bi pripomogli k spoprijemanju z razliko v plačah
med spoloma (točka 13 v akcijskem načrtu). Junija 2018 je potekal seminar o spoprijemanju z
razliko v plačah med spoloma in spodbujanju otroškega varstva, 7. maja 2019 pa tematski
seminar v obliki dialoga med Komisijo in socialnimi partnerji, na katerem so razpravljali o
vlogi, stroških in koristih preglednosti plačil.
O tem, da je treba izboljšati zastopanost žensk v političnem odločanju, se je leta 2017
razpravljalo na kolokviju o temeljnih pravicah na temo pravic žensk v nemirnem obdobju
(Women's Rights in Turbulent Times), ki je vključeval plenarno srečanje o enaki udeležbi pri
delu in v politiki kot osnovnem pogoju za temeljne pravice (Equal participation at work and
in politics: a fundamental rights prerequisite)53. Leta 2018 je kolokvij vključeval srečanje o
podpiranju široke udeležbe v demokratičnih družbah54. Poleg tega so evropski razvojni dnevi
51

Priznan evropski socialni partner, ki zastopa delavce v izobraževalnem sektorju.
Razpis in seznam izbranih projektov sta na voljo na naslovu https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rgen-wwlb-ag-2018.
53
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=115277.
54
https://ec.europa.eu/info/events/annual-colloquium-fundamental-rights/2018-annual-colloquium-fundamentalrights-2018-nov-26_sl.
52
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junija 2018 vključevali panelno razpravo na visoki ravni o povečanju udeležbe žensk na
položajih odločanja ter sodelovanju moških kot nosilcev sprememb (Raising women's
participation in decision-making: engaging men as change agents). Na teh dogodkih so si
mednarodni, nacionalni in evropski oblikovalci politik na visoki ravni, organizacije civilne
družbe, predstavniki medijev, tudi družbenih, poslovni svet in izobraževalni sektor, delavci v
pravni stroki in mladina lahko izmenjevali zamisli in izkušnje za izboljšanje zastopanosti
žensk v političnem odločanju (točka 13 v akcijskem načrtu). Poleg tega so prispevali k
podpiranju praks, namenjenih izboljšanju uravnotežene zastopanosti spolov pri postopkih
odločanja in na položajih odločanja v vseh sektorjih, ter pripomogli k spoprijemanju z
navpično segregacijo.
5

IZZIVI IN NADALJNJI KORAKI

5.1 Akcijski načrt je utrl pot nadaljnjim zavezam
To poročilo o izvajanju akcijskega načrta potrjuje, da je vseh 24 točk iz akcijskega načrta v
celoti ali delno zaključenih. Poleg tega se bo izvajanje velike večine točk nadaljevalo v okviru
ločenih političnih pobud. To kaže, da bo nadaljnje ukrepanje na splošno dobro, pa tudi, da
bodo potrebni dodatni ciljno usmerjeni ukrepi za spoprijemanje s to obliko vztrajne
diskriminacije na podlagi spola.
Podroben opis konkretnih ukrepov, sprejetih za izvajanje posameznih okvirnih ukrepov, je
priložen temu poročilu o izvajanju. Seznam konkretnih ukrepov sicer dokazuje, da je
Komisija sprejela številne ukrepe za odpravo razlike v plačah med spoloma, kaže pa tudi, kje
bi bili potrebni nadaljnji ukrepi za obravnavanje razlike v plačah na smiseln način. Namen
akcijskega načrta je bil pokazati, da je Komisija politično zavezana spoprijemanju z razliko v
plačah med spoloma, poleg tega pa je akcijski načrt uspešno preslikal to zavezo v seznam
konkretnih ukrepov. V akcijskem načrtu je bila Komisija tudi spodbujena, naj si prizadeva za
sinergije med ukrepi, ki jih bodo sprejeli ključni deležniki na evropski, nacionalni in
korporativni ravni. Iz priloženega opisa konkretnih ukrepov je razvidno, da so potekala in še
potekajo številna prizadevanja za doseganje deležnikov, saj brez njihove zavzetosti
spremembe niso mogoče. V nekaterih primerih bi ta prizadevanja sicer lahko bila obsežnejša.
Poleg tega bi se lahko sprejeli dodatni ukrepi za obravnavo segregacije v sektorjih, v katerih
so ženske tradicionalno prekomerno zastopane, kot so izobraževanje, oskrba in zdravstvena
oskrba. Podobno bi bila koristna dodatna prizadevanja za povečanje zastopanosti žensk pri
odločanju v gospodarskih družbah in politiki.
Najnovejši podatki iz leta 2018 kažejo, da je bil napredek pri spoprijemanju z razlikama v
plačah in pokojninah med spoloma v obdobju izvajanja akcijskega načrta zelo počasen (v EU28 se je med letoma 2017 in 2018 razlika v plačah med spoloma zmanjšala za 0,3 odstotne
točke). Čeprav se razliki v plačah in pokojninah med spoloma zmanjšujeta, sta v EU v
povprečju še vedno znatni in še zdaleč nista odpravljeni.
Z oceno veljavnih določb o enakem plačilu, izvedeno v okviru akcijskega načrta, se je
pokazalo, da lahko boljše in lažje dostopne informacije o ravneh plačil razkrijejo primere
morebitnega razlikovanja ali diskriminacije na podlagi spola v plačilnih strukturah
gospodarskih družb ali na ravni sektorja. Z ostrejšimi ukrepi za preglednost plačil bi bilo
verjetno lažje ugotoviti obstoj diskriminacije v posameznih primerih. Če so posamezniki
seznanjeni z različnimi ravnmi plačil v podjetju za enako delo ali delo enake vrednosti, se tudi
lažje borijo proti diskriminaciji pri plačilu pred nacionalnimi sodišči. Z razkrivanjem
strukturnih razlik lahko preglednost plačil poleg tega olajša analizo temeljnih vzrokov razlike
v plačah med spoloma in zagotovi bolje usmerjene ukrepe politike.
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Kot je napovedala predsednica Ursula von der Leyen v političnih usmeritvah Komisije za
obdobje 2019–2024, Komisija skupaj s tem poročilom o izvajanju in hkrati z objavo ocene v
zvezi z enakim plačilom predstavlja strategijo EU za enakost spolov za obdobje 2020–202555.
Strategija določa nadaljnje ukrepe za odpravo razlike v plačah med spoloma, in sicer pobudo
za uvedbo zavezujočih ukrepov za preglednost plačil. Z izvajanjem posameznih ukrepov se je
prav tako celovito poudarila tesna povezava med razliko v plačah med spoloma in spolnimi
stereotipi. Obravnavanje spolnih stereotipov bo tudi eden od ciljev politike strategije EU za
enakost spolov.
5.2 Sklepne ugotovitve
Akcijski načrt je s svojimi celovitimi ukrepi zagotovil okvir politike in dokazal, da je
Evropska komisija zavezana smiselni obravnavi glavnih vzrokov razlike v plačah med
spoloma. Izvajanje akcijskega načrta je z dejavnostmi zbiranja podatkov in zlasti oceno
zakonodaje o enakem plačilu pripomoglo k oblikovanju trdne podlage z ustreznimi
informacijami za nadaljnje dejavnosti proti plačnim neenakostim.
Posamezni izvedbeni ukrepi, ki so podrobneje opisani v delovnem dokumentu služb Komisije
v prilogi, kažejo, kako široko mora biti področje uporabe ukrepov, da se razlika učinkovito
odpravi. Akcijski načrt in široki nabor ukrepov, sprejetih za njegovo izvajanje, kažeta, da je
treba od razpravljanja o obstoju razlike v plačah med spoloma preiti na izvajanje konkretnih
in usklajenih ukrepov za njeno izkoreninjenje.
Sektorski ukrepi iz akcijskega načrta so pomagali poudariti, da so pri uvajanju sprememb za
bolj enake možnosti v zaposlovanju in poklicnem delu potrebni konkretni, prilagojeni ukrepi.
Kot je prikazano v tem poročilu, bodo ukrepi, sprejeti za izvajanje akcijskega načrta za
obdobje 2017–2019 za spoprijemanje z razliko v plačah med spoloma, zagotovili informacije
za prihodnja prizadevanja Evropske komisije za odpravo razlike v plačah med spoloma.

55

Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025 (COM(2020) 152).
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