
Minimalna plača
marsikje prenizka

Minimalne plače so marsikje v državah EU tako nizke, da onemogočajo preživljanje,
opozarjajo v Evropski konfederaciji sindikatov (EKS).
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Belgija 50 20 odstotkov 1.86

Velika Britanija 49 22 odstotkov 1.97

Grčija 48 25 odstotkov 0.84

Slovaška 48 25 odstotkov 0.63

Nemčija 47 28 odstotkov 2.45

Nizozemska 45 33 odstotkov 3.17

Irska 45 33 odstotkov 3.08

Estonija 41 46 odstotkov 1.29

Češka 40 51 odstotkov 1.25

Španija 37 62 odstotkov 2,67

Minimalna plača bi se V Španiji morala povišati za 62
odstotkov, v Nemčiji za 28 odstotkov in za 22 odstotkov v
Veliki Britaniji, da bi dosegla prag nizke plače, kakršnegaje
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD)
določila pri dveh tretjinah mediane nacionalne povprečne
plače. V kar desetih državah EU minimalna plača znaša 50
odstotkov ali manj mediane povprečne plače, kar kaže,
kako težko v teh okoljih ljudje, ki za svoje delo prejemajo
minimalno plačo, živijo od plačila za svoje delo. Nekatere
države pa imajo splošno raven plač tako nizko, da mini-
malna plača dosega kar dve tretjini mediane povprečne
nacionalne plače, hkrati pa ne zadostujejo za preživetje,
npr. v Romuniji in Bolgariji.

EKS je v svoji analizi obravnaval 19 članic EU, ki imajo
z zakonom določene minimalne plače. Sicer ima 22 od
28 držav EU zakonsko določeno minimalno plačo, a po-
datki iz Bolgarije, Hrvaške in Malte niso v podatkovnih
bazah OECD.

Avstrija, Danska, Finska, Italija in Švedska imajo sek-
torske minimalne plače, določene s kolektivnimi pogod-
bami, Ciper pa ima minimalno plačo za nekatere poklicne
skupine.

»Minirnalne plače so odločno prenizke," je poudarila
konfederalna sekretarka EKS Esther Lyneh, »EU bi mo-
rala zakonsko določiti, da minimalna plača mora doseči
najmanj 60 odstotkov mediane povprečne nacionalne
plače in tudi plače, potrebne za življenje. Seveda se tega
ne da doseči prek noči, a cilj je treba postaviti po vsej EU,
države članice pa bi se morale s sindikati in delodajalci
dogovoriti, kako in kdaj to doseči,« je dodala, prepričana,
da bi tako povečanje zelo zmanjšalo revščino delavcev in
pospešilo gospodarsko rast. V EKS so prav tako prepriča-
ni, da uzakonitev takega cilja na ravni EU ne bi posegala v
kolektivna pogajanja o minimalni plači. Evropska sindikalna
organizacija se bo še naprej zavzemala, da povišanje plač
postane del akcijskega načrta uveljavljanja evropskega
stebra socialnih pravic.
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