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 Socialt toppmöte för rättvisa jobb och tillväxt, Göteborg 2017 där pelaren antogs

- Med 20 principer för: lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt 

social trygghet och social integration

 Kommissionens meddelande om ett starkt socialt Europa för rättvis omställning, 

februari 2020 -samråd om handlingsplanen t.o.m. november 2020

 Rapport och rekommendationer om att stärka EU:s sociala dialog publicerad av 

kommissionen den 2 februari 2021. Tio punkter. 

- Den 3 mars 2021 förväntas kommissionen lägga fram sin handlingsplan för 

genomförandet av Pelaren. 

- Socialt toppmöte i Portugal i 8-9 maj 2021 med en proklamation av handlingsplanen
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Handlingsplan för genomförandet av den 
Europeiska Pelaren för Sociala Rättigheter



̶ Pelaren är ett politiskt måldokument, inte ett rättsligt instrument

̶ Hantering inom ramen för arbetet med den europeiska planeringsterminen

̶ Varje förslag som kommissionen presenterar m h t pelaren bedöms var för sig

̶ Pelarens principer berör SKR och våra medlemmars verksamheter – ansvaret 

för genomförandet måste ligga hos oss

̶ Respektera kompetens- och befogenhetsfördelning enligt EU-fördraget

̶ Stärk och respektera principen om social dialog i pelaren med respekt för 

medlemsstaternas olika system, kollektivavtalen och parternas autonomi
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SKR om handlingsplanen



̶ Presenterades 28 oktober 2020 av Kommissionen

̶ Direktivet och dess syfte riktar sig till alla medlemsländer:

• Att vidta ytterligare åtgärder för öka täckningen av kollektivavtal (i extra hög grad om färre än 

70 procent).

• Förbättra tillämpningen och övervakningen genom att:

̶ vidta åtgärder i offentlig upphandling,

̶ utveckla effektiva verktyg för datainsamling om minimilöntäckning och minimilönernas 

tillräcklighet,

̶ säkerställa tillgång till effektiv och opartisk tvistlösning och rätt till prövning, inklusive frågan 

om tillräcklig minimilön, utan att det påverkar särskilda former av prövning och tvistlösning 

enligt kollektivavtal,

̶ föreskriva effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner för överträdelser av 

nationella bestämmelser om minimilön.
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Förslag till direktiv om tillräckliga 
minimilöner i EU 



̶ Vissa artiklar riktar sig ”enbart” till medlemsländer som redan har nationell 

lagstiftning om minimilöner:

• Låta fler arbetstagare omfattas av minimilöner

• Inför en adekvat lagstadgad minimilön med tydliga regler, objektiva kriterier och 

regelbundna och snabba uppdateringar

• Främja fungerande kollektiva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter

• Inför en nationell övervakning av regelefterlevnaden kring minimilön

• Lämna årliga nationella rapporter till EU-kommissionen
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Förslag till direktiv om tillräckliga 
minimilöner i EU



̶ Undantaget stadgar att ingenting i direktivet ska tolkas så att det ålägger 

medlemsstaterna en skyldighet, där lönebestämning uteslutande säkerställs 

genom kollektivavtal, att införa en lagstadgad minimilön eller att göra 

kollektivavtalen allmänt tillämpliga.

̶ SKRs oro:

̶ Vad är uteslutande? 

̶ Vid en prövning av tillräckligt minimilöneskydd i EU-domstolen?

̶ Individuella rättigheter? Ska det leda till förhandlingar om kollektivavtal under 

tvång? Allmängiltigförklaring av kollektivavtal?
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Förslag till undantag -”till viss del”
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SKRs övergripande ståndpunkter

̶ Direktivförslaget strider mot subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen.

̶ Lönebildning är inte EU-kompetens utan en nationell angelägenhet. Artikel 153 (5) i 

FEUF (fördraget) säger tydligt att bestämmelserna i artikel 153 inte ska tillämpas på 

löneförhållanden. 

̶ Ej rättsligt möjligt eller lämpligt med gemenskapsrättslig tvingande reglering på 

unionsnivå om minimilön/lönesättning för arbetstagare, oavsett det undantag som 

föreslås.

̶ Uppmuntrar riksdag att begära subsidiaritetskontroll och ett motiverat yttrande.



̶ Direktiv är fel instrument, banar väg för kommande rättsakter som leder/kan leda till principiell förändring av 

den svenska modellen. 

̶ Främja en lönebildning som bygger på kollektivavtalslösningar mellan arbetsmarknadsparter i 

medlemsstaterna.

̶ Stödja och utveckla den sociala dialogen på Europeisk såväl som nationell och lokal nivå genom kapacitetsbyggnad.

̶ Generella principer och rekommendationer. 

̶ Inom ramen för den Europeiska Planeringsterminen.

Yttrandet i sin helhet; 

https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen.2683.html
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SKRs ståndpunkter forts.

https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen.2683.html


̶ Arbetsmarknadsdepartementet har begärt synpunkter på direktivförslaget.

̶ SKR styrelse fattade beslut om remissyttrande, den 20 nov 2020.

̶ Sprida SKRs ståndpunkter/yttrande nationellt och i EU, dvs påverkansarbete.

̶ Rådsarbetsgruppsförhandlingar pågår sedan november. 

̶ SKR med centrala parterna i en referensgrupp på Arbetsmarknadsdepartementet

̶ Regeringskansliet tar fram en s.k. faktapromemoria

̶ Överläggningar i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott/EU-nämnd i dec och januari  för subsidiaritetskontroll

̶ Nu väntar alla på rådets rättstjänstanalys

̶ EU Parlamentet, Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén tar fram ståndpunkt.

̶ Tri-laterala (trilog) förhandlingar mellan kommissionen, rådet och parlamentet.

2021-02-109

Process framåt



̶ EU-kommissionen har aviserat att den avser att presentera att förslag om 

bindande åtgärder dvs ett EU-direktiv och ett meddelande om lönetransparens 

( Sa inom 100 dagar …. blev 15/12….. Blir 3/3 ? )

̶ EU-kommissionen arbetar utifrån tre huvudspår

1. Ökad insyn

2. Bättre förståelse för juridiska begrepp om lika lön

3. Stärkt verkställighet och skydd av rätten till lika lön 

2021-02-1010

Bindande åtgärder för lönetransparens



I skriften På gång inom EU, som SKR ger ut två ggr per år, kan du 

läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och 

regioner. I denna utgåva kan du bland annat läsa det senaste om 

EU:s återhämtningsplan, EU:s gröna giv, det nya hälsoprogrammet 

EU4health samt en rad andra frågor som ligger på unionens bord 

under våren.

På gång inom EU, SKR:s webbutik
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På gång inom EU våren 2021

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-913-2.pdf?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Inbjudan+p%c3%a5+g%c3%a5ng+inom+EU+

