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„Minimálne mzdy ako koncept fungujú – a nastal čas, aby sa práca vyplatila.“
Ursula von der Leyenová, správa o stave Únie, 16. septembra 2020

Prečo potrebujeme primerané minimálne mzdy?
Podiel ľudí, ktorí síce pracujú,
ale stále čelia chudobe, na
celkovej pracovnej sile v EÚ
sa zvýšil z 8,3 % v roku
2007 na 9,4 % v roku
2018.

Mnohí pracovníci v prvej línii v
súvislosti s pandémiou COVID-19
zarábajú minimálnu mzdu
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Čo chceme dosiahnuť?
Cieľom návrhu smernice o primeraných
minimálnych mzdách je, aby sa minimálna
mzda stanovila na primeranej úrovni a
pracovníci mali dôstojné živobytie.
Pracovníci by mali mať prístup k ochrane,
ktorú predstavuje minimálna mzda, a to buď
vo forme zákonom stanovenej minimálnej
mzdy, alebo vo forme miezd zakotvených
v kolektívnych zmluvách.

Tento návrh plne rešpektuje vnútroštátne
právomoci a zmluvnú slobodu sociálnych
partnerov. Nezaväzuje členské štáty
k stanoveniu minimálnej mzdy zákonom.
Nestanovuje sa v ňom výška minimálnych
miezd.
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Ochrana zamestnávateľov, ktorí
svojim pracovníkom vyplácajú
dôstojné mzdy
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Posilnenie
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Vo všetkých členských
štátoch by sa malo podporovať
kolektívne vyjednávanie
o stanovovaní miezd

Zásada 6 Európskeho piliera
sociálnych práv, ktorú schválili
všetci lídri EÚ
„Pracovníci majú právo na spravodlivé mzdy, ktoré umožňujú dôstojnú
životnú úroveň. Treba zaručiť primerané
minimálne mzdy... Treba zamedziť
chudobe pracujúcich. Všetky mzdy
treba stanoviť transparentným a
predvídateľným spôsobom v súlade s
vnútroštátnou praxou a pri rešpektovaní
autonómie sociálnych partnerov.“

Čo Komisia navrhuje?
Chceme zabezpečiť ochranu pracovníkov

Podpora kolektívneho vyjednávania
o stanovovaní miezd
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Navrhované kritériá pre primerané minimálne mzdy stanovené v právnych predpisoch pre členské
štáty s cieľom zohľadniť tieto aspekty:
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Podávanie výročných správ členskými štátmi
Komisii spolu so štruktúrovaným dialógom
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