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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F in 81/18 – odl.
US) je Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve na 54. seji 12. 1. 2021
sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve (v nadaljevanju: Komisija) je
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji (v nadaljevanju:
Predlog stališča), ki ga je Državnemu zboru, na podlagi prvega odstavka 4. člena
Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah
Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15) posredovala Vlada
Republike Slovenije.
Člani Komisije so bili seznanjeni, da Republika Slovenija podpira cilje predlagane
Direktive, katere namen je zagotoviti, da bodo delavci v EU zaščiteni z ustreznimi
minimalnimi plačami, ki jim bodo omogočale dostojno življenje ne glede na to, kje delajo
ter da se bo povečala ustreznost minimalnih plač, izboljšala pokritost z njimi in se s tem
zagotovila tudi konvergenca navzgor med državami članicami. Poleg tega se podpira
enakost spolov, saj je med zaposlenimi, ki zaslužijo minimalno plačo ali podoben znesek,
več žensk kot moških. Prav tako Republika Slovenija podpira spodbujanje kolektivnega
dogovarjanja o določanju plač. Podana je ocena, da je slovenska ureditev glede sistema
in mehanizma določanja minimalnih plač v večji meri skladna z zahtevami Predloga
Direktive. Določene prilagoditve pa bi potrebovali predvsem glede zahteve za
ustanovitev posvetovalnega telesa, ki bi pristojnim organom svetoval o vprašanjih,
povezanih z zakonsko določeno minimalno plačo ter glede zahteve za spremljanje in
zbiranje podatkov. Ostaja še odprto vprašanje morebitne fiksne opredelitve kazalnika za
ocenjevanje ustreznosti minimalne plače. Republika Slovenija meni, da je treba v celoti
spoštovati pristojnosti EU in raznolikost nacionalnih sistemov. Vsak instrument EU bi
moral omogočati zadostno prožnost v državah članicah, upoštevati dobro delujoče
nacionalne ureditve in spoštovati avtonomijo socialnih partnerjev.
Člani Komisije so bili tudi seznanjeni z ozadjem nastanka obravnavanega
zakonodajnega akta. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na začetku
svojega mandata obljubila pripravo pravnega instrumenta, ki bo zagotovil poštene
minimalne plače za delavce v EU, to zavezo pa je nato ponovila v svojem prvem govoru
o stanju v EU 16. septembra 2020.

Pravica do ustreznih minimalnih plač je zapisana v načelu 6 evropskega stebra socialnih
pravic, ki so ga novembra 2017 v Göteborgu skupaj razglasili Evropski parlament, Svet v
imenu vseh držav članic in Evropska komisija.
Predlog Direktive temelji na členu 153(1)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije
(PDEU) v zvezi z delovnimi pogoji. Pred njegovo pripravo je bilo v skladu s členom 154
PDEU opravljeno dvostopenjsko posvetovanje s socialnimi partnerji. Ko bo direktiva
sprejeta, bodo imele države članice na voljo dve leti, da jo prenesejo v nacionalno
zakonodajo.
V razpravi so bila k posameznim določbam Predloga Direktive izražena naslednja
stališča:
K 4. členu – Izražena je bila podpora predlagani določbi o spodbujanju kolektivnih
pogajanj o določanju plač ter ključna vloga socialnih partnerjev v teh procesih.
K 5. členu – Izražen je bil dvom oziroma ostaja odprto vprašanje o ustreznosti na
novoustanovljenega posvetovalnega organa, ki bi pristojnim organom svetoval o
vprašanjih,povezanih z zakonsko določeno minimalno plačo.
K 6. členu – Izražen je bil dvom o uresničljivosti te določbe v okviru nacionalne
ureditve,saj države članice poziva, naj v posvetovanju s socialnimi partnerji omejijo
uporabo variacij zakonsko določenih minimalnih plač, tudi v smislu njihovega trajanja in
obsega. Ta člen poleg tega zagotavlja zaščito pred neupravičenimi ali nesorazmernimi
odbitki od zakonsko določenih minimalnih plač.
K 7. členu – Izražena je bila podpora predlagani določbi, saj se spodbuja vključevanje
socialnih partnerjev v predpisovanje in posodabljanje zakonsko določene minimalne
plače.
K 10. členu – Izražena je bila podpora predlagani določbi, saj bi spremljanje in zbiranje
podatkov o kolektivnih pogodbah in njihovih določbah o plačah predstavilo podatke
pregledne in javno dostopne. Razvoj učinkovitejših in zanesljivih orodij za zbiranje
podatkov bi lahko spodbujal in omogočil učinkovitejši sistem spremljanja in zbiranja
podatkov.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik Komisije Igor Antauer.
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