
 
Minimilöner: grönt ljus för att inleda
förhandlingar med rådet
 

På torsdagen beslutade Europaparlamentet att inleda förhandlingar med rådet om ett
direktiv som ska garantera att alla arbetstagare i EU får en rättvis och tillräcklig
minimilön.
 
Parlamentet godkände det förhandlingsmandat som utskottet för sysselsättning och sociala
frågor redan hade gett grönt ljus till. Texten antogs med 443 röster för, 192 röster emot och 58
nedlagda röster.  Förhandlingarna om den slutgiltiga lagen kan inledas så snart  rådet  har
godkänt  sin egen ståndpunkt.
 
Utkastet  till  nytt  EU-direktiv  syftar  till  att  säkerställa  en  miniminivå  för  löneskydd  i  alla
medlemsländer för att garantera en anständig levnadsstandard för arbetstagare och deras
familjer. Det ska uppnås genom att antingen införa en lagstadgad lön (den lägsta lön som tillåts
enligt lag) eller genom att låta arbetstagare förhandla om lönerna med sina arbetsgivare.
 
Parlamentet vill också att EU-länder i vilka mindre än 80 % av arbetskraften har tillgång till
kollektivförhandlingar måste vidta aktiva åtgärder för att främja detta verktyg.
 
Bakgrund
 
Sysselsättningsutskottets  beslut  att  inleda  överläggningar  med  rådet  tillkännagavs  vid
öppnandet av plenarsammanträdet i Strasbourg i måndags. Eftersom fler än 71 ledamöter hade
motsatt sig beslutet senast vid midnatt på tisdagen lades en omröstning om mandatet till på
dagordningen.
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• En minimilön ska garantera en anständig levnadsstandard

• Kollektivförhandlingar bör stärkas i länder där de omfattar mindre än 80 procent av
arbetstagarna

• De nationella myndigheternas befogenheter och autonomin för arbetsmarknadens parter när
det gäller att fastställa löner måste respekteras fullt
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0325_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0325_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211107IPR16808/nya-regler-for-rattvisa-minimiloner-i-eu
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Mer information
Den antagna texten kommer att finnas tillgänglig här (25.11.2021)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Mer om medföredragande Dennis Radtke (EPP, Tyskland)
Mer om medföredragande Agnes Jongerius (S&D, Nederländerna)
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