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Santraukos lentelė
Komisijos pasiūlymo dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio ES poveikio vertinimas

A. Būtinybė imtis veiksmų
Kodėl? Kokia problema sprendžiama?
Siekiant užtikrinti sąžiningas darbo ir gyvenimo sąlygas, taip pat kuriant sąžiningą ir atsparią ekonomiką bei
visuomenę, labai svarbu užtikrinti, kad ES darbuotojams būtų mokamas deramas darbo užmokestis. Tačiau
pastaraisiais dešimtmečiais daugelyje valstybių narių mažas darbo užmokestis nepasivijo kito darbo
užmokesčio, todėl padidėjo dirbančiųjų skurdas, darbo užmokesčio nelygybė ir suprastėjo mažą darbo
užmokestį gaunančių darbuotojų gebėjimai įveikti ekonominius sunkumus.
Minimaliojo darbo užmokesčio vaidmuo šiomis bendromis aplinkybėmis yra svarbus. Minimaliojo darbo
užmokesčio apsauga gali būti užtikrinama kolektyvinėmis sutartimis (taip yra 6 valstybėse narėse) arba
minimalųjį darbo užmokestį nustatant teisės aktais (taip yra 21 valstybėje narėje). Nustačius deramo dydžio tokį
darbo užmokestį darbuotojams užtikrinamas orus gyvenimas, palaikoma vidaus paklausa, stiprinamos paskatos
dirbti ir sumažinamas dirbančiųjų skurdas bei mažesnio darbo užmokesčio segmento nelygybė. Toks darbo
užmokestis taip pat padeda užtikrinti lyčių lygybę, kadangi minimalųjį arba panašų darbo užmokestį gauna
daugiau moterų nei vyrų.
Tačiau daug darbuotojų ES šiuo metu yra neužtikrinama deramo minimaliojo darbo užmokesčio apsauga.
Daugelyje valstybių narių, kuriose įvestas nacionalinis nustatytasis minimalusis darbo užmokestis, šis darbo
užmokestis yra per mažas, palyginti su kitu darbo užmokesčiu ir (arba) kad užtikrintų orų gyvenimą. Tai galima
iliustruoti remiantis bendrai naudojamomis pamatinėmis vertėmis: i) nacionalinis nustatytasis minimalusis darbo
užmokestis yra mažesnis nei 60 proc. darbo užmokesčio medianos arba 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio
beveik visose valstybėse narėse. Be to, konkrečioms darbuotojų grupėms nacionalinio nustatytojo minimaliojo
darbo užmokesčio apsauga neužtikrinama. Valstybėse narėse, kuriose taikomos kolektyvinės derybos, kai
kuriems darbuotojams neužtikrinama kolektyvinėmis sutartimis nustatyta minimaliojo darbo užmokesčio
apsauga. Į aprėptį nepatenkančių darbuotojų dalis keturiose šalyse yra 10–20 proc., ir vienoje šalyje – 55 proc.
Kai kurie šią problemą lemiantys veiksniai yra bendri abiem sistemoms, visų pirma: naudojimosi kolektyvinėmis
derybomis mažėjimo tendencija ir atitikties galiojančioms nacionalinėms nuostatoms trūkumas. Be to, kai kurie
veiksniai yra konkrečiai susiję su minimaliojo darbo užmokesčio nustatymo teisės aktais sistema, visų pirma:
nėra aiškių ir pastovių kriterijų minimaliajam darbo užmokesčiui nustatyti ir atnaujinti, socialiniai partneriai šiame
procese dalyvauja nepakankamai, konkrečioms grupėms taikomi mažesni tarifai (svyravimai), taikomas
mažinimas, grindžiamas įrangos verte ar kitomis sąnaudomis (atskaitymai), ir taikomos išimtys.
Ko siekiama šia iniciatyva?
Šios iniciatyvos tikslas – pagerinti darbo sąlygas užtikrinant, kad darbuotojai Sąjungoje turėtų galimybę gauti
minimaliojo darbo užmokesčio apsaugą, užtikrinamą deramu nustatytuoju minimaliuoju darbo užmokesčiu arba
sutartimis, ir taip sudarant sąlygas oriam gyvenimui, kad ir kur jie dirbtų. Šio tikslo turi būti siekiama atsižvelgiant
į poveikį darbo vietų kūrimui ir konkurencingumui, įskaitant MVĮ atžvilgiu. Šia iniciatyva netrukdoma valstybėms
narėms laisvai įvesti nustatytojo minimaliojo darbo užmokesčio arba skatinti galimybę sudaryti kolektyvines
sutartis pagal kiekvienos šalies tradicijas ir ypatumus, taip pat visapusiškai atsižvelgiant į nacionalinę
kompetenciją ir socialinių partnerių laisvę sudaryti sutartis. Tam, kad būtų pasiektas šis bendrasis tikslas,
konkretūs ES iniciatyvos tikslai būtų padidinti minimaliojo darbo užmokesčio deramumą ir išplėsti jo aprėptį.
Kokia būtų papildoma ES lygmens veiksmų nauda?
ES veiksmais siekiama suteikti būtiną postūmį reformuojant minimaliojo darbo užmokesčio nustatymo sistemas.
Minimaliojo darbo užmokesčio nustatymas yra nacionalinė kompetencija, o ES sistema užtikrintų, kad pažanga
nebūtų dalinė ar netolygi, būtų remiamas aukštynkryptės socialinės konvergencijos procesas, kuris būtų
naudingas visai ES ekonomikai. Galiojančios ES priemonės, visų pirma Europos semestras, nebuvo
pakankamos siekiant spręsti nacionalinių minimaliojo darbo užmokesčio nustatymo sistemų trūkumus. Jei nebus
imtasi tolesnių ES lygmens veiksmų, tikėtina, kad daugiau šalių susidurs su šia problema. Be to, atskiros
valstybės narės gali būti nelabai linkusios tobulinti minimaliojo darbo užmokesčio nustatymą, kadangi vyrauja
suvokimas, jog tai gali neigiamai paveikti jų išorės sąnaudų konkurencingumą. ES veiksmais bus užtikrintos
vienodos sąlygos įmonėms ir darbuotojams bendrojoje rinkoje remiant sąžiningą konkurenciją, grindžiamą
inovacijomis ir našumu, ir sudarant jai sąlygas, kartu laikantis deramų socialinių standartų. Šio tikslo valstybės
narės vienos negali pasiekti.

B. Sprendimai
Kokios su teisėkūra susijusios ir nesusijusios politikos galimybės apsvarstytos? Ar viena iš politikos
galimybių pasirinkta kaip tinkamiausia? Kodėl?
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Be pagrindinio scenarijaus, vertinami trys politikos priemonių rinkiniai, kurių kiekvieną sudaro priemonės
penkiose srityse:
Kolektyvinės derybos nustatant darbo užmokestį, taip pat vykdymo užtikrinimas ir stebėsena daro poveikį tiek
šalims, kurios taiko kolektyvines derybas minimaliojo darbo užmokesčio apsaugai užtikrinti, tiek toms, kuriose
yra minimaliojo darbo užmokesčio nustatymo teisės aktais sistemos. Nacionalinės sistemos nustatytajam
minimaliajam darbo užmokesčiui nustatyti ir atnaujinti, socialinių partnerių dalyvavimas įvedant nustatytąjį
minimalųjį darbo užmokestį ir jo svyravimus, taip pat minimaliojo darbo užmokesčio atskaitymai ir išimtys daro
poveikį tik teisės aktais nustatytoms sistemoms. Politikos priemonių rinkinių skirtumai susiję su socialinių
partnerių atliekamu vaidmeniu valdant minimaliojo darbo užmokesčio nustatymo sistemą ir konkrečiu atveju, kai
valstybės narės minimalųjį darbo užmokestį nustato teisės aktais, vyriausybių veiksmų laisve nustatant ir
atnaujinant minimalųjį darbo užmokestį.
A priemonių rinkinyje visos valstybės narės raginamos aktyviai remti kolektyvines derybas dėl darbo
užmokesčio nustatymo, siekiant sustiprinti socialinių partnerių vaidmenį, be kita ko, administraciniu požiūriu
išplečiant kolektyvinių sutarčių aprėptį. Valstybių narių, kuriose yra nacionalinis nustatytasis minimalusis darbo
užmokestis, atveju numatytas aktyvus socialinių partnerių dalyvavimas nustatant minimalųjį darbo užmokestį ir
reikalaujama, kad būtų uždraustos išimtys, svyravimai ir atskaitymai. Nustatytojo minimaliojo darbo užmokesčio
deramumas būtų vertinamas pagal nacionalinę deramo gyvenimo lygio priemonę. B priemonių rinkinyje visos
valstybės narės raginamos remti kolektyvines derybas dėl darbo užmokesčio nustatymo, visų pirma tais atvejais,
kai kolektyvinių derybų aprėptis yra maža. Be to, valstybių narių, kuriose yra nacionalinis nustatytasis
minimalusis darbo užmokestis, atveju numatyta, kad nacionalinėse sistemose būtų nustatyti aiškūs minimaliojo
darbo užmokesčio deramumo kriterijai ir orientacinės pamatinės vertės, tokios kaip 60 proc. bruto darbo
užmokesčio medianos arba 50 proc. bruto vidutinio darbo užmokesčio, ir aktyvesnis socialinių partnerių
vaidmuo, palyginti su pagrindiniu scenarijumi. Jame taip pat reikalaujama, kad svyravimai ir atskaitymai būtų
objektyviai pagrįsti ir proporcingi. C priemonių rinkinyje taip pat visos valstybės narės raginamos remti
kolektyvines derybas dėl darbo užmokesčio nustatymo, visų pirma tais atvejais, kai kolektyvinių derybų aprėptis
yra maža. Be to, valstybių narių, kuriose yra nacionalinis nustatytasis minimalusis darbo užmokestis, atveju
tikimasi, kad siekiant iniciatyvos tikslų nacionalinės sistemos daugiausia būtų grindžiamos automatiniu
indeksavimu ir būtų naudojamos pamatinės vertės, ir reikalaujama, kad svyravimai ir atskaitymai būtų objektyviai
pagrįsti ir proporcingi. Visuose priemonių rinkiniuose yra šios nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo ir stebėsenos,
tačiau atskiriamos dvi sistemų rūšys: kolektyvinių sutarčių nuostatų dėl darbo užmokesčio vykdymo užtikrinimo
stiprinimas ir teisės aktų, kuriais nustatytas minimalusis darbo užmokestis, kai toks yra, vykdymo užtikrinimo
stiprinimas, atitikties kolektyviniu būdu sutartam darbo užmokesčiui ir nustatytajam minimaliajam darbo
užmokesčiui viešųjų pirkimų srityje užtikrinimas, taip pat stebėsenos ir duomenų rinkimo mechanizmų gerinimas.
Pirmenybė teikiama B rinkiniui, nes jame geriausiai subalansuotas politikos tikslų siekimas ir susijusios
sąnaudos ir sudaroma galimybė proporcingai siekti politikos tikslų. Jame atsižvelgiama į nusistovėjusią
nacionalinę tvarką ir valstybėms narėms bei socialiniams partneriams suteikiama laisvė veikti savo nuožiūra.
Buvo svarstyta kaip teisinę priemonę pasirinkti direktyvą, Tarybos rekomendaciją arba abiejų šių priemonių
derinį. Pasirinktoji priemonė būtų direktyva, kadangi joje numatomi vykdytini būtiniausi reikalavimai, o
valstybėms narėms suteikiama laisvė apibrėžti metodiką ir veiksmų formą šiems tikslams pasiekti.
Kas kuriai galimybei pritaria?
Suinteresuotieji subjektai iš esmės pritarė tam, kad svarbu apsaugoti darbuotojus užtikrinant teisingą minimalųjį
darbo užmokestį. Konsultacijų leitmotyvas buvo pagarba nacionalinėms tradicijoms, socialinių partnerių
autonomiškumas ir kolektyvinių derybų paisymas. Visi socialiniai partneriai, dauguma valstybių narių įgaliotų
atstovų iš atitinkamų Tarybos komitetų ir Europos Parlamento nariai pritarė kolektyvinių derybų stiprinimui ir
socialinių partnerių dalyvavimui teisės aktais nustatant minimalųjį darbo užmokestį. Profesinės sąjungos
paragino nustatyti nekintamus ir aiškius minimaliojo darbo užmokesčio nustatymo kriterijus; tam pritarė kai kurie
valstybių narių įgalioti atstovai. Dauguma darbdavių laikėsi nuomonės, kad tai yra nacionalinė kompetencija.
Profesinės sąjungos pritarė tam, kad būtų draudžiamos / apribojamos išimtys / svyravimai, tačiau darbdaviai tam
prieštaravo. Valstybių narių įgaliotų atstovų nuomonės šiuo klausimu skyrėsi. Iš esmės pritarta tam, kad būtų
griežtinamas reikalavimų laikymasis, tačiau kai kurie darbdaviai manė, kad tai yra nacionalinė atsakomybė.
Kalbant apie teisinę priemonę, daugelis darbdavių ir keletas valstybių narių įgaliotų atstovų pirmenybę teikė
neprivalomai priemonei, kuri galėtų būti Tarybos rekomendacija, tačiau profesinės sąjungos, kai kurie valstybių
narių įgalioti atstovai, taip pat viena pagrindinė socialinės srities NVO pritarė tam, kad būtų pasirinkta direktyva.

C. Tinkamiausios galimybės poveikis
Kokie būtų tinkamiausios galimybės (jei jos nėra – pagrindinių galimybių) pranašumai?
Tinkamiausio priemonių rinkinio rezultatas bus didesnis minimalusis darbo užmokestis apie pusėje valstybių
narių. Jei valstybės narės, kuriose minimalusis darbo užmokestis nustatytas teisės aktais, jį padidintų iki 60 proc.
darbo užmokesčio medianos arba 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio, tai būtų naudinga apie 25 mln.
darbuotojų. Daugelyje valstybių narių nustatytasis minimalusis darbo užmokestis galėtų padidėti 20 proc.
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Padidinus minimalųjį darbo užmokestį sumažėtų darbo užmokesčio nelygybė ir 10 proc. sumažėtų dirbančiųjų
skurdas, o vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas vidutiniškai sumažėtų 5 proc., jei valstybės narės, kuriose
minimalusis darbo užmokestis nustatytas teisės aktais, jį padidintų iki 60 proc. darbo užmokesčio medianos arba
50 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Tikimasi, kad padidinus minimalųjį darbo užmokestį pagerės paskatos
dirbti.
Sustiprinus ir padidinus kolektyvinių derybų dėl darbo užmokesčio nustatymo aprėptį, tai bus naudinga
darbuotojams, nes bus skatinamas darbo užmokesčio didėjimas visose valstybėse narėse. Be to, sustiprinus
minimaliojo darbo užmokesčio vykdymo užtikrinimą ir stebėseną, tai padės užtikrinti, kad darbuotojai iš tikrųjų
galėtų naudotis minimaliojo darbo užmokesčio apsauga ir jiems būtų mokamas darbo užmokestis, kuris jiems
priklauso. Valstybėse narėse, kuriose naudojamasi kolektyvinėmis derybomis, dėl paramos kolektyvinėms
deryboms dėl darbo užmokesčio nustatymo padidės apsaugą gaunančių darbuotojų skaičius, taip pat pagerės
jos deramumas tais atvejais, kai jis yra menkas. Šalyse, kuriose yra nustatytasis minimalusis darbo užmokestis,
naudojimasis aiškiais ir nekintamais kriterijais nustatant ir atnaujinant minimalųjį darbo užmokestį, taip pat
stipresnis socialinių partnerių vaidmuo padės pagerinti minimaliojo užmokesčio deramumą ir verslo aplinką. Be
to, svyravimų ir atskaitymų ribojimas reiškia, kad mažiau darbuotojų gaus mažesnį nei minimalųjį darbo
užmokestį.
Kokios būtų tinkamiausios galimybės (jei jos nėra – pagrindinių galimybių) įgyvendinimo išlaidos?
Ekonominis poveikis, be kita ko, yra didesnės darbo sąnaudos įmonėms, didesnės kainos ir mažesniu mastu –
mažesnis pelnas. Apskaičiuota, kad apie tris ketvirtadalius didesnio minimaliojo darbo užmokesčio ekonominių
sąnaudų padengia vartotojai, o vieną ketvirtadalį – įmonės. Poveikis įmonėms švelninamas tuo, kad didėja mažą
darbo užmokestį gaunančių asmenų vartojimas ir taip remiama vidaus paklausa. Numatoma, kad bendros ES
darbo užmokesčio išlaidos išaugs nedaug – apie 1 proc. (51–53 mlrd. EUR per metus), jei valstybės narės,
kuriose minimalusis darbo užmokestis nustatytas teisės aktais, jį padidins iki 60 proc. darbo užmokesčio
medianos arba 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Taip pat manoma, kad poveikis bendram
konkurencingumui bus mažas. Be to, geresni minimaliojo darbo užmokesčio nustatymo mechanizmai turėtų
amortizuoti galimą neigiamą poveikį įmonėms. Priemonių rinkinyje valstybėms narėms suteikiama pakankamai
lankstumo atsižvelgti į konkrečių sektorių, regionų ir MVĮ ekonomines sąlygas ir poveikį.
Numatoma, kad galimas neigiamas poveikis užimtumui bus nedidelis. Tai būtų apie 0,5 proc. visų dirbančių
asmenų, jei valstybės narės, kuriose minimalusis darbo užmokestis nustatytas teisės aktais, jį padidintų iki
60 proc. darbo užmokesčio medianos arba 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Atitinkamų darbuotojų
minimaliojo darbo užmokesčio padidinimas gerokai viršytų neigiamą poveikį šių darbuotojų užimtumui.
Koks bus poveikis verslui, MVĮ ir labai mažoms įmonėms?
MVĮ dirba apie 87 proc. minimalųjį darbo užmokestį gaunančių asmenų (palyginti su dviem trečdaliais visų
darbuotojų). Numatoma, kad joms daromas tiesioginių sąnaudų poveikis bus panašaus dydžio. Didžioji dalis
poveikio MVĮ priklausys nuo nacionalinių kriterijų, pagal kuriuos nustatomas teisės aktais nustatytas minimalusis
darbo užmokestis. Nustatytojo minimaliojo darbo užmokesčio padidinimas iki 60 proc. darbo užmokesčio
medianos arba 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio visose šalyse, kuriose minimalusis darbo užmokestis
nustatytas teisės aktais, grynąsias sąnaudas padidintų apie 12 mlrd. EUR. Tačiau numatoma, kad galimas
neigiamas poveikis MVĮ bus nedidelis. Pirma, tikėtina, kad jos galės perkelti padidėjusias darbo sąnaudas
vartotojams padidindamos kainas. Antra, dėl didesnio minimaliojo darbo užmokesčio taip pat gali padidėti jų
paslaugų paklausa. Galimą neigiamą poveikį dėl didesnių darbo sąnaudų MVĮ iš dalies atsvertų laipsniškesnis ir
labiau nuspėjamas minimaliojo darbo užmokesčio didėjimas, o tai pagerintų verslo aplinką.
Ar tai turės didelį poveikį nacionaliniams biudžetams ir administravimo subjektams?
Numatoma, kad minimaliojo darbo užmokesčio padidinimas, nustatytas vadovaujantis pagal šią iniciatyvą
nustatytais nacionaliniais kriterijais, pagerins valstybių biudžetų balansą (mažiau nei 0,1 proc. BVP). Tikimasi,
kad poveikis administracinei naštai bus nedidelis, nes siekiama sustiprinti jau veikiančias institucijas ir
procedūras.
Ar bus dar koks nors didelis poveikis?
Taip, visi priemonių rinkiniai turės poveikį pagrindinėms teisėms. Tikimasi, kad jie padės remti lyčių lygybę ir
padės sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, nes dauguma minimalųjį darbo užmokestį
gaunančių asmenų (apie 60 proc. ES) yra moterys.

D. Tolesni veiksmai
Kada politika bus persvarstoma?
Komisija, vadovaudamasi Geresnio reglamentavimo gairėmis, įvertins iniciatyvą praėjus 5 metams po jos
įsigaliojimo. Pažanga siekiant iniciatyvos tikslų bus stebima pagal įvairius su iniciatyvos tikslais susijusius
rodiklius.
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