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Bakgrund  

Kommissionen anger att tillräckliga minimilöner är en viktig del av EU:s 

modell för en social marknadsekonomi och att konvergens mellan 

medlemsstaterna på detta område bidrar till löftet om delat välstånd i 

Unionen. 

Den 28 oktober 2020 presenterade kommissionen förslaget om tillräckliga 

minimilöner i EU.  

Rättslig grund och beslutsförfarande 

Rättslig grund anges vara artikel 153.1(b) och 153.2(b) i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, FEUF. Enligt dessa bestämmelser kan 

EU besluta om minimikrav om arbetsvillkor. Kommissionen anger i detta 

sammanhang även att förslaget fullt ut följer gränserna för EU:s befogenhet i 

artikel 153.5 FEUF eftersom det inte innehåller åtgärder som direkt påverkar 

lönenivåer. 

Beslut sker i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Rådet 

beslutar med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet är 

medbeslutande. 

Förslaget 

Kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner har som mål 

att säkerställa att arbetstagarna i Europeiska unionen skyddas med tillräckliga 

minimilöner som tillåter en skälig levnadsstandard var de än arbetar. 

Direktivets syfte är att fastställa en ram på unionsnivå för att säkerställa både 

att minimilönerna sätts på en lämplig nivå och att arbetstagarna får tillgång 

till minimilöneskydd, i form av en lagstadgad minimilön eller löner som sätts 

enligt kollektivavtal. Ingenting i direktivet får tolkas som en skyldighet för 

medlemsstater där lönesättningen uteslutande säkerställs genom 

kollektivavtal att införa en lagstadgad minimilön eller att göra kollektivavtal 

allmänt tillgängliga. I direktivförslaget finns bestämmelser som ska tillämpas 

av alla medlemsstater. Exempel på sådana bestämmelser är artiklar om 

definitioner, om främjande av kollektiva förhandlingar om lönesättning, om 

övervakning och uppgiftsinsamling, om rätt till prövning och skydd mot 

ogynnsam behandling samt om sanktioner. Ett kapitel avser endast 

medlemsstater med lagstadgade minimilöner. I det kapitlet finns bl.a. artiklar 

om minimilöners tillräcklighet, variationer av och avdrag från minimilöner 

liksom arbetstagares faktiska tillgång till lagstadgade minimilöner. 
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Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen 

Kommissionens bedömning 

Enligt kommissionen är det många arbetstagare som för närvarande inte 

skyddas av tillräckliga minimilöner i EU. I majoriteten av medlemsstaterna 

med nationella lagstadgade minimilöner är minimilönerna för låga jämfört 

med andra löner eller räcker inte lönerna för att ge en skälig levnadsstandard, 

även om de har höjts på senare år. De nationella lagstadgade minimilönerna 

är i nästan alla medlemsstater lägre än 60 % av bruttomedianlönen och/eller 

lägre än 50 % av bruttogenomsnittslönen. Dessutom är vissa grupper av 

arbetstagare utestängda från skyddet med nationella lagstadgade 

minimilöner. Medlemsstater där en hög andel omfattas av 

kollektivförhandlingar tenderar att ha en låg andel låginkomsttagare och 

höga minimilöner. Även i medlemsstater där man endast har 

kollektivförhandlingar har dock en del arbetstagare inte tillgång till 

minimilöneskydd. Andelen arbetstagare som inte omfattas ligger mellan 10 

och 20 % i fyra länder och på 55 % i ett land. 

Kommissionen menar att det faktum att många arbetstagare inte skyddas av 

tillräckliga minimilöner skapar stora olikheter på den inre marknaden som 

bäst kan åtgärdas på EU-nivå. De åtgärder som föreslås på EU-nivå behövs 

för att ge den impuls som krävs för att reformera systemen för fastställande 

av minimilöner. Även om det är en nationell befogenhet att fastställa 

minimilöner skulle en EU-ram säkerställa att framstegen inte blir 

ofullständiga eller ojämna och stödja processen för uppåtgående social 

konvergens till förmån för EU:s ekonomi som helhet. Kommissionen menar 

att befintliga EU-instrument, framför allt den europeiska planeringsterminen, 

inte har varit tillräckliga för att motverka de brister som finns i de nationella 

systemen för fastställande av minimilöner. Utan ytterligare politiska åtgärder 

på EU-nivå bedömer kommissionen att sannolikt fler länder kommer att få 

problem. Kommissionen menar att enskilda länder kan vara mindre benägna 

att förbättra sina minimilöner på grund av uppfattningen att detta kan 

inverka negativt på deras kostnadskonkurrenskraft utåt. Kommissionen 

menar att åtgärder på EU-nivå är mer effektiva för att stärka 

minimilönesystem än åtgärder på medlemsstatsnivå eftersom de ger tydligare 

förväntningar och tryggar att framsteg inte bara sker delvis eller på olika sätt 

i medlemsstaterna. Kommissionen framför också att åtgärder på EU-nivå 

kommer att stärka förtroendet mellan medlemsstater och arbetsmarknadens 

parter. Kommissionen menar att åtgärder på EU-nivå är nödvändiga för att 

ge skjuts till reformer av minimilönesystem på nationell nivå. Åtgärder på 
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EU-nivå kommer, enligt kommissionen, att bidra till att bygga upp en inre 

marknad med lika villkor genom att hjälpa till att komma åt stora skillnader i 

minimilöners täckning och tillräcklighet som inte kan motiveras av 

underliggande ekonomiska faktorer. Detta kan enligt kommissionens 

uppfattning inte uppnås i tillräcklig grad genom att medlemsstaterna agerar 

enskilt utan samordning.  

Regeringens bedömning 

Regeringen noterar att kommissionen har uppmärksammat att EU:s 

befogenheter på området är begränsade. Regeringen delar den bedömningen. 

Förslag om lönenivåer ligger utanför EU:s befogenhet. EU:s möjligheter att 

föreslå åtgärder för att skapa minimikrav om arbetsvillkor gällande lön är 

därmed begränsade. En åtgärd på EU-nivå har redan av det skälet 

begränsade förutsättningar att på ett effektivt och träffsäkert sätt bidra till att 

lönerna på nationell nivå är skäliga och tillräckliga. Redan detta förhållande 

gör att det kan ifrågasättas om målet för de planerade åtgärderna bättre kan 

genomföras på gemenskapsnivå. 

Regeringen noterar vidare att det angivna syftet med förslaget är att förbättra 

arbets- och levnadsvillkoren i unionen. I sin subsidiaritetsprövning motiverar 

dock kommissionen förslaget främst med att åtgärder på EU-nivå kommer 

att bidra till att säkerställa lika villkor på den inre marknaden. Regeringen 

delar visserligen kommissionens uppfattning att det är viktigt att undvika 

osund lönekonkurrens på den inre marknaden. De argument som används 

vid en subsidiaritetsprövning bör som utgångspunkt dock vara sådana som 

tar sikte på att uppfylla syftet med den föreslagna åtgärden. Andra aspekter 

kan anföras men inte i sig motivera att en åtgärd vidtas på EU-nivå. Vad 

gäller argumentet om att föreslagna åtgärder skulle stärka lika villkor på den 

inre marknaden menar regeringen för övrigt att direktivförslagets kriterier 

för lagstadgade minimilöners tillräcklighet riskerar att öka skillnaderna 

mellan minimilönenivåerna i medlemsländerna. En sådan konsekvens kan 

utläsas i kommissionens egna beräkningar i konsekvensbedömningen. 1 

Regeringen menar att det visar hur svårt det är att få träffsäkra och adekvata 

åtgärder på EU-nivå vad gäller lönebildning och att de därför är mindre 

lämpliga än åtgärder på nationell nivå.  

 
1 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document 
Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on adequate minimum wages in the 
European Union, s. 184 
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Regeringen anser att betydelsen av en välfungerande lönebildning inte har 

kommit tillräckligt till uttryck i kommissionens bedömning. Särskilt gäller 

detta arbetsmarknadens parters roll för en balanserad lönebildning. För 

arbetsmarknadens funktionssätt, såväl nationellt som på EU-nivå, liksom för 

den inre marknaden, är det viktigt att beslut fattas av de intressenter som är 

mest insatta och närmast berörda. Detta skapar nödvändig flexibilitet 

balanserat med ett adekvat skydd för arbetstagares villkor och sysselsättning. 

I Sverige, liksom i varierande grad i andra medlemsländer, är det 

arbetsmarknadens parter som har bedömts vara de som är bäst lämpade att 

göra avvägningar vad gäller lönebildning. 

I sammanhanget finns det anledning att beakta erfarenheterna från direktiv 

2003/88/EG (arbetstidsdirektivet). Detta direktiv reglerar också 

förhållanden som i Sverige, liksom i många andra medlemsstater, i stor 

omfattning hanteras av arbetsmarknadens parter. Direktivet har genom 

senare tolkningar av EU-domstolen skapat ett svårtillämpat system. Varken 

medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter eller kommissionen är nöjda med 

situationen. Regeringen menar att det är av stor vikt att ett direktiv om 

tillräckliga minimilöner inte skapar motsvarande problem och låsningar för 

lönebildningen. 

Enligt kommissionen skulle direktivförslaget bl.a. stärka förtroendet mellan 

medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter. Visserligen innehåller 

förslaget åtgärder för att främja kollektivförhandlingar. Regeringen är dock 

tveksam till att förslaget skulle leda till att förtroendet mellan 

medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter skulle stärkas. Regeringen 

menar att det i länder som Sverige snarare finns risk för att förslaget skapar 

spänningar mellan staten och arbetsmarknadens parter. De föreslagna 

åtgärderna för att främja kollektivförhandlingar och om rapporteringskrav är 

känsliga utifrån arbetsmarknadens parters autonomi. De olika 

arbetsmarknadsmodellerna ska respekteras och samverkan med 

arbetsmarknadens parter måste utgå ifrån de olikheter som finns mellan olika 

länders system. Det kan därför ifrågasättas om målet för de planerade 

åtgärderna bättre kan genomföras på gemenskapsnivå.  

Direktivförslaget innehåller också definitioner av flera begrepp såsom 

minimilön, kollektivförhandlingar och kollektivavtal. Regeringens 

preliminära bedömning är att dessa bäst kan utvecklas i förhållande till de 

olika systemens särart på nationell nivå. 
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Regeringen konstaterar att det återstår arbete med att analysera förslaget och 

att dess närmare innebörd för närvarande inte är helt klarlagd. Å ena sidan 

presenteras förslaget som ett ramverk som tar hänsyn till olika 

arbetsmarknadsmodeller. Å andra sidan innehåller förslaget bestämmelser 

som även för ett medlemsland med en arbetsmarknadsmodell som den 

svenska kan tolkas så att de handlar om enskilda arbetstagares rättigheter.   

Konsekvenserna av förslaget är i nuläget svåra att överblicka. 

Regeringen konstaterar att flera av de åtgärder som föreslås inte är bäst 

lämpade att hanteras på EU-nivå då förutsättningarna och systemen skiljer 

sig åt väsentligt mellan EU:s medlemsstater. Det finns inte heller någon 

tydlig gränsöverskridande dimension i de frågor som avses regleras.  

Sammanfattningsvis anser regeringen att det i nuläget är tveksamt om 

direktivförslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 


