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November 11-én az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága 

(EMPL) jelentést fogadott el az Európai Bizottság  minimálbérekről szóló 

irányelv javaslatáról.  November 25-én az Európai Parlament plenáris ülése is 

elfogadta  a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentését és felhatalmazást 

adott arra, hogy a Parlament   "háromoldalú" tárgyalásokat  kezdjen az 

irányelvről  a Bizottsággal és a Tanáccsal.   

A minimálbérekre vonatkozóan készülő irányelv kétségtelenül a legfontosabb   

politikai kezdeményezés jelenleg a szociálisabb Európa érdekében. Egyszerre 

irányozza elő  a kollektív  szerződések   és a törvényes minimálbérek 

megerősítését az Európai Unióban.   

 

A kollektív alku megerősítése 

Az Európai Parlament  által elfogadott jelentés sokkal ambiciózusabb, mint az 

Európai  Bizottság   minimálbérekről szóló javaslata - amely homályos és nem 

kötelező erejű megfogalmazásokat tartalmaz.  

Az Európai Parlament kollektív tárgyalások megerősítését célzó 

kezdeményezése hangsúlyozza, hogy a kollektív szerződések jelentik a legjobb 

módját  a munkavállalói szegénység csökkentésének és a munkakörülmények 

javításának. Az Európai Parlament többsége által  javasolt intézkedések a 

következők: 

- a kollektív szerződések 80 százalékos lefedettségének elérése az egyes 

tagállamokban  (a bizottsági javaslatban szereplő 70 százalékkal szemben); 

- a tagállamok kötelezése arra, hogy dolgozzanak ki nemzeti cselekvési tervet, 

amely konkrét intézkedéseket és világos ütemtervet tartalmaz a cél elérésére; 

- annak tisztázása (a 3. cikkben), hogy a szakszervezetek az illetékesek a 

kollektív tárgyalásokért, nem pedig - mint a bizottsági javaslatban – az un. 

"munkavállalói szervezetek", és 

- egy teljesen új szakasz (a 4. cikkben) is bekerült a parlamenti határozatba, 

amelynek célja a szakszervezeti tagsághoz és a kollektív tárgyalásokhoz való 

alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásának garantálása. 
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Ez utóbbi arra is kiterjed, hogy megakadályozza a szakszervezetek cselekvési 

képességének bármilyen aláásását, például a munkahelyekre való belépés 

megtagadását a szervezkedés céljából, vagy a szakszervezeti tagsághoz és a 

kollektív tárgyalásokhoz való jog gyakorlásával kapcsolatos bármilyen 

megkülönböztetést.   

Az egyik olyan szakpolitikai terület, ahol a kollektív alku előmozdítása igen 

hatékonyan lehetséges, az a közbeszerzés. Itt a bizottság jelentése egyértelmű 

szabályokat követel annak biztosítására, hogy   közpénzből  csak olyan 

gazdasági szereplők kaphassanak megbízást,   akik legalább a törvényes 

minimálbér szerinti, vagy afeletti bért fizetnek, kollektív szerződés hatálya alá 

tartoznak, és elismerik a munkavállalók szervezkedési jogát. Ezeknek a 

szabályoknak az alvállalkozókra is vonatkozniuk kell. 

 

A tágabb társadalmi célkitűzések 

A Parlament által elfogadott jelentés  hangsúlyozza továbbá a minimálbérek 

tágabb társadalmi célkitűzéseit, amelyek a jövedelmi különbségek, a bérek 

közötti egyenlőtlenségek csökkentését és a munkavállalói szegénység elleni 

harcot foglalják magukban. E célok elérése érdekében megerősítené és újra 

fogalmazná azokat a kritériumokat, amelyeket a tagállamoknak figyelembe kell 

venniük a törvényes minimálbérek megállapításakor. 

Először is, a "tisztességes küszöbértéket" - a medián  bér 60 százalékának és a 

bruttó átlagbér 50 százalékának a referenciaértékeit - a preambulumból a 

jogszabály szövegébe helyezné át. Bár a küszöbérték továbbra sem lenne 

jogilag kötelező érvényű, a jelentés határozottan javasolja, hogy a tagállamok 

használják ezeket a nemzetközileg széles körben elismert mutatókat. 

E mutatók használata sem biztos azonban, hogy elég  a  tisztességes 

életszínvonal garantálásához, mivel az a bérek eloszlásától is  függ. 

Portugáliában például a minimálbér 2020-ban a mediánbér 65 százaléka volt, 

de mivel a medián bér is alacsonyan helyezkedik el, ezért annak a 65%-a sem 

alkalmas a tisztességes életszínvonal fedezetéhez. 

Ezért a jelentés egy további követelményt is tartalmaz a minimálbérek 

megfelelőségének értékelésére: a tagállamoknak figyelembe kell venniük a 

megélhetési költségeket egy konszenzuson alapuló áru- és szolgáltatáskosár 

alapján. Ez  jelent majd  valós kontrollt   arra vonatkozóan, hogy az átlagbér és 



a medián bér arányában meghatározott kettős referenciaérték   valóban 

elegendő-e a tisztes megélhetéshez.  

 

Egyértelmű előrelépés 

Az eredeti Európai Bizottsági javaslathoz képest a  Parlament bizottság 

jelentése egyértelmű előrelépést jelent: a célok ambiciózusabbak, a javasolt 

intézkedések konkrétabbak. Az Európai Parlament plenáris ülése általi 

jóváhagyás megerősítette a  Parlament illetékes bizottsága ( a Foglalkoztatási 

és Szociális Bizottság)  tárgyalási mandátumát. 

Ez azért is különösen fontos, mert az EU Tanácsában folytatott vita eddig az 

ellenkező irányba haladt - a nemzeti kormányok egy részének  erős ellenállása 

miatt. A szlovén elnökség által benyújtott kompromisszumos dokumentum 

sokkal homályosabb és kevésbé kötelező érvényű javaslatot tartalmaz.   

A nagy többséggel támogatott határozattal  az Európai Parlament erős 

pozícióba került a Bizottsággal és a Tanáccsal folytatott háromoldalú 

tárgyalások megkezdéséhez, amely  2022 első felében várható  a francia 

elnökség alatt. Utóbbi már bejelentette, hogy határozottan támogatja az 

irányelvet. 

Ugyanez igaz az új német kormányra is. A frissen közzétett koalíciós 

megállapodás  kifejezetten támogatja az Európai  Bizottság megfelelő 

minimálbérekre vonatkozó kezdeményezését, és határozottabb  szabályozás 

mellett áll ki. 

Így tehát megvan rá az esély, hogy egy olyan irányelv születik, amelynek valódi 

hatása van, és amely az európai munkavállalók millióinak bérét javítja majd. 

 

 
 


