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Δελτίο συνοπτικής παρουσίασης
Εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με πρόταση της Επιτροπής για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ

Α. Ανάγκη ανάληψης δράσης
Γιατί; Ποιο είναι το πρόβλημα;
Η διασφάλιση του ότι οι εργαζόμενοι στην ΕΕ αμείβονται με επαρκείς μισθούς είναι ουσιαστικής σημασίας για
την εξασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, καθώς και για την οικοδόμηση δίκαιων και
ανθεκτικών οικονομιών και κοινωνιών. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, σε πολλά κράτη μέλη ο ρυθμός αύξησης
των χαμηλών μισθών δεν ήταν ανάλογος με αυτόν των άλλων μισθών, με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν η
φτώχεια των εργαζομένων, οι μισθολογικές ανισότητες και η ικανότητα των χαμηλόμισθων να αντεπεξέρχονται
σε οικονομικές δυσχέρειες.
Οι κατώτατοι μισθοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το γενικό πλαίσιο. Προστασία με τη μορφή
κατώτατου μισθού μπορεί να παρέχεται με συλλογικές συμβάσεις (όπως συμβαίνει σε 6 κράτη μέλη) ή με
νόμιμους κατώτατους μισθούς που καθορίζονται νομοθετικά (όπως συμβαίνει σε 21 κράτη μέλη). Οι εν λόγω
κατώτατοι μισθοί, όταν καθορίζονται σε επαρκή επίπεδα, διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους
εργαζομένους, στηρίζουν την εγχώρια ζήτηση, ενισχύουν τα κίνητρα για εργασία και μειώνουν τη φτώχεια των
εργαζομένων και την ανισότητα στο χαμηλότερο άκρο της μισθολογικής κατανομής. Επιπλέον, προάγουν την
ισότητα των φύλων, δεδομένου ότι περισσότερες γυναίκες απ’ ό,τι άνδρες αμείβονται με τον κατώτατο ή περίπου
με τον κατώτατο μισθό.
Ωστόσο, επί του παρόντος, πολλοί εργαζόμενοι στην ΕΕ δεν προστατεύονται παρόντος από επαρκείς
κατώτατους μισθούς. Στην πλειονότητα των κρατών μελών με εθνικό νόμιμο κατώτατο μισθό, οι κατώτατοι
μισθοί είναι υπερβολικά χαμηλοί σε σχέση με τους άλλους μισθούς και/ή δεν διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο
διαβίωσης. Το γεγονός αυτό μπορεί να καταδειχθεί με βάση ευρέως χρησιμοποιούμενες τιμές αναφοράς: i) οι
εθνικοί νόμιμοι κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλότεροι από το 60 % του διάμεσου μισθού ή το 50 % του μέσου
μισθού σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων αποκλείονται από την
προστασία που παρέχουν οι εθνικοί νόμιμοι κατώτατοι μισθοί. Στα κράτη μέλη που βασίζονται στις συλλογικές
διαπραγματεύσεις, ορισμένοι εργαζόμενοι δεν καλύπτονται από την προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού η
οποία παρέχεται από συλλογικές συμβάσεις. Το ποσοστό των εργαζομένων που δεν καλύπτονται ανέρχεται
μεταξύ του 10 % και του 20 % σε τέσσερις χώρες, ενώ ανέρχεται στο 55 % σε μία χώρα.
Ορισμένα από τα αίτια του εν λόγω προβλήματος είναι κοινά σε αμφότερα τα συστήματα, αυτά δε είναι: οι
πτωτικές τάσεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η ελλιπής συμμόρφωση με τις ισχύουσες εθνικές
διατάξεις. Επιπλέον, ορισμένα αίτια συνδέονται ειδικά με τα συστήματα καθορισμού νόμιμων κατώτατων
μισθών, αυτά δε είναι: η έλλειψη σαφών και σταθερών κριτηρίων για τον καθορισμό και την επικαιροποίηση των
κατώτατων μισθών, η ανεπαρκής συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, η χρήση κατώτατων μισθών
χαμηλότερου ύψους για συγκεκριμένες ομάδες (διαφοροποιήσεις), η επιβολή μειώσεων με βάση την αξία
εξοπλισμού ή άλλες δαπάνες (κρατήσεις) και η χρήση εξαιρέσεων.
Τι αναμένεται να επιτευχθεί με την παρούσα πρωτοβουλία;
Η παρούσα πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι
στην Ένωση έχουν πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από επαρκείς
νόμιμους κατώτατους μισθούς ή συλλογικές συμβάσεις, ώστε να μπορούν να έχουν αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο
οπουδήποτε και αν εργάζονται. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται να επιτευχθεί λαμβανομένων υπόψη των
επιπτώσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανταγωνιστικότητα, μεταξύ άλλων και για τις ΜΜΕ. Η
πρωτοβουλία δεν θίγει την ελευθερία των κρατών μελών είτε να καθορίζουν νόμιμους κατώτατους μισθούς είτε
να προωθούν την πρόσβαση σε συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις και τις ιδιαιτερότητες κάθε
χώρας και με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και της συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών
εταίρων. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω γενικός στόχος, οι ειδικοί στόχοι της πρωτοβουλίας της ΕΕ είναι η
βελτίωση της επάρκειας των κατώτατων μισθών και η αύξηση της κάλυψης από κατώτατους μισθούς.
Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της δράσης σε επίπεδο ΕΕ;
Η δράση της ΕΕ αποσκοπεί στην παροχή της αναγκαίας ώθησης για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων
καθορισμού των κατώτατων μισθών. Αν και ο καθορισμός κατώτατων μισθών αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, η
ύπαρξη ενωσιακού πλαισίου μπορεί να διασφαλίσει ότι η πρόοδος δεν θα είναι μερική ή άνιση, στηρίζοντας τη
διαδικασία ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης προς όφελος της οικονομίας της ΕΕ στο σύνολό της. Τα υπάρχοντα
ενωσιακά μέσα, ιδίως το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, δεν έχουν αποδειχθεί επαρκή για την αντιμετώπιση των
υφιστάμενων ελλείψεων στα εθνικά συστήματα καθορισμού των κατώτατων μισθών. Αν δεν ληφθεί περαιτέρω
πολιτική δράση σε επίπεδο ΕΕ, το πρόβλημα είναι πιθανόν να πλήξει περισσότερες χώρες. Ταυτόχρονα, οι
επιμέρους χώρες ενδέχεται να είναι απρόθυμες να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις τους για τους κατώτατους μισθούς,
λόγω της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική ανταγωνιστικότητα κόστους
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τους. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ θα διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και τους
εργαζομένους στην ενιαία αγορά, στηρίζοντας και καθιστώντας δυνατό τον θεμιτό ανταγωνισμό στη βάση της
καινοτομίας και της παραγωγικότητας, τηρουμένων παράλληλα επαρκών κοινωνικών προτύπων. Ο στόχος
αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί από τα κράτη μέλη μόνα τους.

Β. Λύσεις
Ποιες νομοθετικές και μη νομοθετικές επιλογές πολιτικής έχουν εξεταστεί; Υπάρχει προτιμώμενη
επιλογή ή όχι; Γιατί;
Παράλληλα με το βασικό σενάριο, εξετάζονται τρεις δέσμες μέτρων πολιτικής, καθεμία από τις οποίες συνδυάζει
μέτρα σε πέντε τομείς:
Οι πτυχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών, καθώς και της επιβολής των
κανόνων και της παρακολούθησης, αφορούν τόσο τις χώρες που βασίζονται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις
για την παροχή προστασίας με τη μορφή κατώτατου μισθού όσο και τις χώρες που διαθέτουν συστήματα
καθορισμού νόμιμων κατώτατων μισθών. Οι πτυχές των εθνικών κανονιστικών πλαισίων για τον καθορισμό και
την επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων μισθών, της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό
των νόμιμων κατώτατων μισθών, καθώς και των διαφοροποιήσεων στους νόμιμους κατώτατους μισθούς, των
κρατήσεων από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς και των εξαιρέσεων από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς
αφορούν μόνο τα συστήματα καθορισμού νόμιμων κατώτατων μισθών. Οι δέσμες μέτρων πολιτικής διαφέρουν
όσον αφορά τον ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι στη διακυβέρνηση του συστήματος καθορισμού
των κατώτατων μισθών και, στην ειδική περίπτωση των κρατών μελών με εθνικούς νόμιμους κατώτατους
μισθούς, τον βαθμό διακριτικής ευχέρειας των κυβερνήσεων όσον αφορά τον καθορισμό και την επικαιροποίηση
των κατώτατων μισθών.
Βάσει της δέσμης μέτρων Α, όλα τα κράτη μέλη καλούνται να στηρίζουν ενεργά τις συλλογικές
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών, με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων,
μεταξύ άλλων με διοικητικές επεκτάσεις του πεδίου κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων. Για τα κράτη μέλη με
εθνικούς νόμιμους κατώτατους μισθούς, η εν λόγω δέσμη μέτρων προβλέπει την ενεργό συμμετοχή των
κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των κατώτατων μισθών και επιβάλλει την απαγόρευση των εξαιρέσεων,
των διαφοροποιήσεων και των κρατήσεων. Η επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών θα αξιολογείται με βάση
ένα εθνικό μέτρο αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου. Βάσει της δέσμης μέτρων Β, όλα τα κράτη μέλη καλούνται να
στηρίζουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών, ιδίως όταν η κάλυψη από
συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι χαμηλή. Επιπλέον, για τα κράτη μέλη με εθνικούς νόμιμους κατώτατους
μισθούς, η εν λόγω δέσμη μέτρων προβλέπει τη θέσπιση στα εθνικά κανονιστικά πλαίσια ρητών κριτηρίων για
την επάρκεια των κατώτατων μισθών και ενδεικτικών τιμών αναφοράς, όπως το 60 % του ακαθάριστου διάμεσου
μισθού ή το 50 % του ακαθάριστου μέσου μισθού, με ενισχυμένο ρόλο για τους κοινωνικούς εταίρους σε
σύγκριση με το βασικό σενάριο. Επίσης, η εν λόγω δέσμη μέτρων επιβάλλει την απαίτηση να είναι οι
διαφοροποιήσεις και οι κρατήσεις αντικειμενικά δικαιολογημένες και αναλογικές. Βάσει της δέσμης μέτρων Γ,
επίσης καλούνται όλα τα κράτη μέλη να στηρίζουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των
μισθών, ιδίως όταν η κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι χαμηλή. Επιπλέον, για τα κράτη μέλη με
εθνικούς νόμιμους κατώτατους μισθούς, στο πλαίσιο της εν λόγω δέσμης μέτρων, τα εθνικά κανονιστικά πλαίσια
αναμένεται να στηρίζονται κυρίως στην αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, μαζί με τη χρήση τιμών
αναφοράς, για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας, ενώ και εν προκειμένω οι διαφοροποιήσεις και οι
κρατήσεις πρέπει να είναι αντικειμενικά δικαιολογημένες και αναλογικές. Όλες οι δέσμες μέτρων περιλαμβάνουν
τις ακόλουθες διατάξεις σχετικά με την επιβολή των κανόνων και την παρακολούθηση, αλλά κάνουν διάκριση
μεταξύ των δύο τύπων συστημάτων: ενίσχυση της επιβολής των μισθολογικών όρων των συλλογικών
συμβάσεων και ενίσχυση της επιβολής των νόμιμων κατώτατων μισθών όπου υφίστανται, διασφάλιση της
συμμόρφωσης με τους μισθούς που έχουν συμφωνηθεί συλλογικά και τους νόμιμους κατώτατους μισθούς στις
δημόσιες συμβάσεις, και ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων.
Η Β αποτελεί την προτιμώμενη δέσμη μέτρων, διότι εξισορροπεί καλύτερα την επίτευξη των στόχων
πολιτικής με το σχετικό κόστος και επιτρέπει την επίτευξη των στόχων πολιτικής με αναλογικό τρόπο. Σέβεται τις
καθιερωμένες εθνικές ρυθμίσεις και αφήνει περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη και τους
κοινωνικούς εταίρους.
Όσον αφορά το είδος της νομικής πράξης, εξετάστηκαν τα σενάρια της οδηγίας, της σύστασης του Συμβουλίου
και ενός συνδυασμού των εν λόγω νομικών πράξεων. Το προτιμώμενο είδος νομικής πράξης είναι η οδηγία,
δεδομένου ότι θεσπίζει εκτελεστές ελάχιστες προδιαγραφές, ενώ αφήνει παράλληλα το περιθώριο στα κράτη
μέλη να καθορίσουν τη μέθοδο και τη μορφή της παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων.
Ποιος υποστηρίζει την κάθε επιλογή;
Υπήρξε γενική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη σημασία της προστασίας των
εργαζομένων με δίκαιους κατώτατους μισθούς. Ο σεβασμός των εθνικών παραδόσεων, η αυτονομία των
κοινωνικών εταίρων και ο σεβασμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτέλεσαν τον γνώμονα των
διαβουλεύσεων. Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, η πλειονότητα των εκπροσώπων των κρατών μελών από τις
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αρμόδιες επιτροπές του Συμβουλίου και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης
των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των νόμιμων
κατώτατων μισθών. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζήτησαν τη θέσπιση σταθερών και σαφών κριτηρίων για τον
καθορισμό των κατώτατων μισθών, θέση την οποία υποστήριξαν και ορισμένοι από τους εκπροσώπους των
κρατών μελών. Οι περισσότεροι εργοδότες υποστήριξαν ότι αυτό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Οι
συνδικαλιστικές
οργανώσεις
τάχθηκαν
υπέρ
της
απαγόρευσης / του
περιορισμού
των
εξαιρέσεων/διαφοροποιήσεων, αλλά οι εργοδότες διαφώνησαν. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών εξέφρασαν
διιστάμενες απόψεις για το θέμα αυτό. Η θέση για ενίσχυση της συμμόρφωσης υποστηρίχθηκε ευρέως, αλλά
ορισμένοι εργοδότες υποστήριξαν ότι πρόκειται για εθνική ευθύνη. Όσον αφορά το είδος της νομικής πράξης,
μεγάλος αριθμός εργοδοτών και οι εκπρόσωποι αρκετών κρατών μελών τάχθηκαν υπέρ της έκδοσης μη
δεσμευτικής πράξης, η οποία θα μπορούσε να λάβει τη μορφή σύστασης του Συμβουλίου, ενώ οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι εκπρόσωποι ορισμένων κρατών μελών, καθώς και μία από τις σημαντικότερες
κοινωνικές ΜΚΟ τάχθηκαν υπέρ της έκδοσης οδηγίας.

Γ. Επιπτώσεις της προτιμώμενης επιλογής
Ποια είναι τα οφέλη της προτιμώμενης επιλογής (ειδάλλως, των κυριότερων επιλογών);
Η προτιμώμενη δέσμη μέτρων θα οδηγήσει σε υψηλότερους κατώτατους μισθούς στα μισά περίπου κράτη μέλη.

Από τις αυξήσεις αυτές θα μπορούσαν να επωφεληθούν περίπου 25 εκατομμύρια εργαζόμενοι, αν τα
κράτη μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς αυξήσουν τους εν λόγω μισθούς στο 60 % του διάμεσου
μισθού ή στο 50 % του μέσου μισθού. Οι αυξήσεις των νόμιμων κατώτατων μισθών θα μπορούσαν να
υπερβούν το 20 % σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι αυξήσεις των κατώτατων μισθών θα έχουν ως αποτέλεσμα τη
μείωση της μισθολογικής ανισότητας και της φτώχειας των εργαζομένων κατά 10 % και τη μείωση του
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων κατά περίπου 5 % κατά μέσο όρο, αν τα κράτη μέλη με νόμιμους
κατώτατους μισθούς αυξήσουν τους εν λόγω μισθούς στο 60 % του διάμεσου μισθού ή στο 50 % του μέσου
μισθού. Η αύξηση των κατώτατων μισθών εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα κίνητρα για εργασία.
Η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η αύξηση της κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις
για τον καθορισμό των μισθών θα ωφελήσουν τους εργαζομένους δίνοντας ώθηση σε αύξηση των μισθών σε
όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η ενίσχυση της επιβολής και της παρακολούθησης των κατώτατων μισθών θα
συμβάλει να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι επωφελούνται από πραγματική πρόσβαση σε προστασία με τη
μορφή κατώτατου μισθού και λαμβάνουν τους μισθούς που δικαιούνται. Στα κράτη μέλη που βασίζονται στις
συλλογικές διαπραγματεύσεις, η στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών θα
αυξήσει τον αριθμό των προστατευόμενων εργαζομένων και θα βελτιώσει την επάρκεια στις περιπτώσεις στις
οποίες αυτή είναι χαμηλή. Στις χώρες με νόμιμους κατώτατους μισθούς, η χρήση σαφών και σταθερών
κριτηρίων για την καθοδήγηση του καθορισμού και της επικαιροποίησης των κατώτατων μισθών, καθώς και ο
ισχυρότερος ρόλος των κοινωνικών εταίρων, θα βελτιώσουν την επάρκεια των κατώτατων μισθών και το
επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπλέον, ο περιορισμός των διαφοροποιήσεων και των κρατήσεων συνεπάγεται
ότι λιγότεροι εργαζόμενοι θα αμείβονται με μισθό χαμηλότερο από τον κατώτατο.
Ποιο είναι το κόστος της προτιμώμενης επιλογής (ειδάλλως, των κυριότερων επιλογών);
Στις οικονομικές επιπτώσεις περιλαμβάνονται το αυξημένο κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις, οι αυξημένες
τιμές και, σε μικρότερο βαθμό, τα χαμηλότερα κέρδη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου τα ¾ του οικονομικού
κόστους των υψηλότερων κατώτατων μισθών βαρύνουν τους καταναλωτές, ενώ περίπου το ¼ βαρύνει τις
επιχειρήσεις. Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις μετριάζονται από το γεγονός ότι η κατανάλωση από
χαμηλόμισθους αυξάνεται, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εγχώρια ζήτηση. Η αύξηση του συνολικού
μισθολογικού κόστους στην ΕΕ αναμένεται να είναι μέτρια, της τάξης του 1 % περίπου (51-53 δισ. EUR
ετησίως), αν τα κράτη μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς αυξήσουν τους εν λόγω μισθούς στο 60 % του
διάμεσου μισθού ή στο 50 % του μέσου μισθού. Οι επιπτώσεις στη συνολική ανταγωνιστικότητα επίσης
αναμένεται να είναι μικρές. Επιπλέον, οι βελτιωμένοι μηχανισμοί καθορισμού των κατώτατων μισθών αναμένεται
να μετριάσουν τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. Η δέσμη μέτρων παρέχει επαρκή ευελιξία
στα κράτη μέλη ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές συνθήκες και τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένους
κλάδους, περιφέρειες και τις ΜΜΕ.
Ο πιθανός αρνητικός αντίκτυπος στην απασχόληση αναμένεται ότι θα είναι περιορισμένος. Αναμένεται ότι θα
ανέλθει στο 0,5 % περίπου της συνολικής απασχόλησης, αν τα κράτη μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς
αυξήσουν τους εν λόγω μισθούς στο 60 % του διάμεσου μισθού ή στο 50 % του μέσου μισθού. Τα οφέλη από τις
αυξήσεις των κατώτατων μισθών στους οικείους εργαζομένους θα υπερτερούν σημαντικά των πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στην απασχόληση για τους εν λόγω εργαζομένους.
Πώς θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις;
Οι ΜΜΕ απασχολούν περίπου το 87 % των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό (ενώ
απασχολούν τα δύο τρίτα περίπου του συνόλου των εργαζομένων). Αναμένεται ότι θα επιβαρυνθούν με

3

παρόμοιο ποσοστό του άμεσου κόστους για τις επιχειρήσεις. Το μέγεθος των επιπτώσεων στις ΜΜΕ θα κριθεί
από τα εθνικά κριτήρια που θα οριστούν για τον καθορισμό των επιπέδων των νόμιμων κατώτατων μισθών.
Αύξηση των νόμιμων κατώτατων μισθών στο 60 % του διάμεσου μισθού ή στο 50 % του μέσου μισθού σε όλες
τις χώρες με εθνικό νόμιμο κατώτατο μισθό θα συνεπαγόταν αύξηση του καθαρού κόστους κατά περίπου 12 δισ.
EUR. Ωστόσο, οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στις ΜΜΕ αναμένεται ότι θα είναι περιορισμένες. Πρώτον, οι
ΜΜΕ είναι πιθανόν να μπορέσουν να μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος εργασίας στους καταναλωτές μέσω
αυξήσεων των τιμών τους. Δεύτερον, η αύξηση των κατώτατων μισθών μπορεί επίσης να αυξήσει τη ζήτηση για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του αυξημένου κόστους εργασίας για τις
ΜΜΕ θα αντισταθμιστούν εν μέρει από το γεγονός ότι οι αυξήσεις των κατώτατων μισθών θα είναι πιο σταδιακές
και προβλέψιμες, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον.
Θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς και στις εθνικές διοικήσεις;
Οι αυξήσεις των κατώτατων μισθών βάσει των εθνικών κριτηρίων που θα οριστούν κατ’ εφαρμογή της
παρούσας πρωτοβουλίας αναμένεται ότι θα βελτιώσουν την ισορροπία των δημόσιων προϋπολογισμών (σε
ποσοστό κάτω του 0,1 % του ΑΕΠ). Οι επιπτώσεις στον διοικητικό φόρτο αναμένεται ότι θα είναι περιορισμένες,
δεδομένου ότι η παρούσα πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση θεσμών και διαδικασιών που ήδη υφίστανται.
Θα υπάρξουν άλλες σημαντικές επιπτώσεις;
Ναι, όλες οι δέσμες μέτρων θα έχουν αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα. Αναμένεται ότι θα προαγάγουν την
ισότητα των φύλων και θα συμβάλουν στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, δεδομένου
ότι η πλειονότητα των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό (περίπου το 60 % στην ΕΕ) είναι
γυναίκες.

Δ. Παρακολούθηση
Πότε θα επανεξεταστεί η πολιτική;
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρωτοβουλία 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος της, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας θα
παρακολουθείται μέσω σειράς δεικτών που σχετίζονται με τους στόχους της πρωτοβουλίας.
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