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Rundsendelse af
oversat 3F Implement
rapport vedrørende
værdien af den danske
model (oktober 2019)

3F ledelsen mødes med Nicolas
Schmit om europæisk
mindsteløn
(december 2019)

3F’s ledelse mødes
med ambassadør
Jonas Bering Liisberg
(november 2019)

3F’s ledelse mødes med
kommende ledende
vicenæstformand
Frans Timmermans
(marts 2020)

Udgivelse og rundsendelse af 3F-materialet
“Why one size does not
fit all” til interessenter i
Danmark og Bruxelles

Von der Leyen lover
initiativ til europæisk
mindsteløn

2019

3F formandsbrev til
EU-Kommissionen om
anden høring om
europæisk mindsteløn
(23/6 2020)

Indsatser i
hele perioden
2019-2021

3F bemærkninger til både
første og anden høring
gennem FH
(februar-august 2020)

SPOR 1
Tæt samarbejde med
FH og de øvrige danske
fagforbund

Ministerrådet
stemmer om deres
mandat

2021

EU-kommissionens
første høring af arbejds
markedets parter

3F’s ledelse mødes
med EFS-formand
Luca Visentini
(marts 2020)

3F-FH-møde med
rådgiver for Beskæftigelseskommissær Nicolas
Schmit om social søjle og
mindsteløn
(16/12 2020)

Europa-Parlamentet
og regeringerne
forhandler mandat

2020

Tæt koordination mellem
3F’s grupper, 3F’s EU-team
og FH ift. ETUF-erne
(januar-august 2020)

Møde med von der
Leyens beskæftigelsesrådgiver om social søjle
og mindsteløn
(1/12 2020)

3F-FH seminar for danskere i EU-Kommissionen
om den danske model
og kobling til europæisk
mindsteløn
(14/12 2020)

3F-FH-seminar om
den danske model for
danske rådgivere i
Europa-Parlamentet
(september 2020)

EU-kommissionens
anden høring af arbejds
markedets parter

Indflydelse

2

Omfattende kortlægning
af de 705 MEP’eres positioner på mindsteløn delt
med danske og svenske
nøgle-MEP’ere

3F formandsbrev til
EU-Kommissionens
formand
Von der Leyen
(juli 2020)

Møde med danskere i
beskæftigelsesdirek
toratet om forståelse for
den danske model
(17/11 2020)

3F formandsbrev til
Schmit, von Der Leyen
og Dombrovskis
(marts 2020)

SPOR 2
De danske MEP’ere,
udenlandske MEP’ere
og rådgivere i EP’s politiske grupper

EU-kommissionen
fremlægger sit
forslag

SPOR 3
Dialog med den danske
repræsentation til EU
og særligt beskæftigelsesattachéen

3F høringssvar på den sociale søjle med afvisning
af mindstelønsdirektivet
(19/11 2020)

SPOR 4
Dialog med EU-Kommissionen og særligt
beskæftigelsesdirek
torat

SPOR 5
Dialog med Folketingets Europaudvalg

Europa-Parlamentet
fastlægger sit
mandat

3F-Metal-FH formands
møde med Mattias Tesfaye om dansk mandat
(8/11 2021)

3F ledelsen mødes med
beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit
(15/11 2021)

Dialog med Christiansborg-partier om mandat
afgivningen i Folketingets
Europaudvalg
(8/11-15/11 2021)

3F’s ledelse møde med
ambassadør Per Fabricius
(15/11 2021)

SPOR 6
Dialog med embedsværket i beskæftigel
sesministeriet og beskæftigelsesministeren

SPOR 7
Dialog med 3F’s seks
tværeuropæiske brancheorganisationer
(ETUF-erne)
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Forslag til direktiv om
europæisk mindsteløn
Europæisk mindsteløn: Rigtig diagnose,
forkert medicin
Mange europæiske lønmodtagere
får ikke en løn, de kan leve for. EU er
nødt til at vende den stigende ulighed og bekæmpe fattigdom blandt
lønmodtagere. Det er nødvendigt,
at lønmodtagerne får lønninger, der
muliggør en anstændig tilværelse.
Tilstrækkelige lønninger opnås dog
bedst gennem kollektive forhandlinger og stærke fagforeninger. Stærke
fagforeninger er afhængige af en høj
organiseringsgrad. Dette fremmes ikke
gennem en lovbestemt mindsteløn
eller politisk indblanding i overenskomstforhandlingerne. Det foreslåede
direktiv om europæisk mindsteløn er
derfor ikke løsningen på problemet og
vil ikke afhjælpe de udfordringer der er
omkring working poors.

Ingen EU-kompetence på løndannelse
EU-Kommissionen baserer
sit forslag på art. 153 stk. 1b
i EU-traktaten, selvom det
fremgår i samme artikels stk. 5,
at den grundlæggende løn-

fastsættelse er national kompetence: ”Bestemmelserne i denne
artikel gælder ikke for lønforhold,
organisationsret, strejkeret eller
ret til lockout.”

Risiko for
mindsteløn ind
ad bagdøren via
EU-domstolen
EU-lovgivning ift. løndannelse
risikerer at være første skridt på
vejen til mere EU-indblanding på et
område, som vi har EU-traktatens
ord for ikke er EU-kompetence.
Direktivet risikerer at skabe et rets-

I praksis er der ingen
undtagelse eller garanti
for Danmark
I EU-Kommissionens forslag til et rammedirektiv
på mindsteløn beder man medlemsstaterne vælge,
hvilke t redskab de vil anvende til at sikre passende
mindstelønninger. Men der er ingen fritagelse for
at nå direktivets målsætninger. Det er i forslaget
tydeligt, at EU-Kommissionen prøver at imødekomme den danske og svenske bekymring for
konsekvenser for de velfungerende nordiske aftalemodeller. Det er dog ikke lykkedes EU-Kommissionen at formulere vandtætte garantier, som kan
holde ved EU-Domstolen.

grundlag, ud fra hvilket EU-Domstolen kan udstikke individuelle rettigheder til danske lønmodtagere uden
om den danske model. Dermed
ville EU-Domstolen kunne tvinge
en mindsteløn ind ad bagdøren i
Danmark. Hvis EU’s medlemslande først åbner op for denne form
for EU-indblanding i lønforhold,
kan det blive en farlig glidebane
for EU-indblanding i andre afgørende områder som organisationsretten og strejkeretten.

2% Danmark (6,0%)
3% Finland (6,0%)
4% Sverige (8,2%)
4% Tyskland (6,3%)
8% Østrig (12,7%)
Andel af minimumslønarbejdere, der
har svært ved det få
enderne til at mødes
i lande med kollektive
aftalemodeller.
Kilde: Europa-Kommissionens konsekvensanalyse, side 148.
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SPOR 1
Kronikker, debatindlæg og
citater i medier
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SPOR 2
Deltagelse i podcasts, online
debatter og afholdelse af morningsbrief

SPOR 3
3F faktark, 3F forskerbaseret
mindstelønspjece og 3F Implement rapport på flere sprog
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Juni 2020
3F policyramme om EU-Kommissionens initiativ til europæisk mindsteløn
Ansvarlig:

Peter Kaae Holm

Hovedbudskab(er):

3F kæmper hver dag for anstændige løn- og arbejdsvilkår i vores
lokale, nationale og internationale arbejde. Vi anerkender, at der er
et behov for EU-initiativer, der løfter løn-og arbejdsvilkår for udsatte
europæiske lønmodtagere - men - det skal ske med klokkeklar respekt for hvad der er EU’s kompetence og hvad der er medlemsstaternes kompetence.
3F’s grænse er simpel – initiativer der kan risikere at undergrave
den danske model, siger vi nej til. I går, i dag og i morgen. Det gør
vi, fordi vi værner om den danske aftalemodel, der er bygget på et
ligeværdigt forhold mellem parterne, der netop sikrer høje minimumslønninger. Og det gør vi, fordi vores model er selve fundamentet i danske lønmodtageres gode og ordnede forhold. Derfor må den
danske arbejdsmarkedsmodel aldrig blive smidt ud med badevandet
– hverken det europæiske eller det danske.
3F er enig i diagnosen af at Europas lønmodtagere er udsatte og
at der er stor grad af ulighed – men – et EU-initiativ omkring europæiske mindstelønninger vil være en klar fejlmedicinering og bivirkningerne vil være alvorlige og permanente.

Forslag til dir
e
europæisk m ktiv om
indsteløn

Derfor peger 3F på en række alternativer til europæiske mindstelønninger, herunder redskaber til styrkelse af kollektive forhandlingsmodeller, fair fri bevægelighed og bedre beskyttelse af atypisk
ansatte – alt sammen med respekt for nationale aftalemodeller.
Argumenter:

3F har forståelse for, at der er et behov i nogle EU-medlemslande for
at løse udfordringerne med udsatte lønmodtagere. Men lovfastsatte
europæiske mindstelønninger eller anden direkte indblanding i løndannelsen fra EU er på ingen måde vejen frem grundet følgende:

Europæisk mi
nd
løn: Rigtig dia stegn
forkert medic ose,
in

1. Traktatstridigt og hjemmelløst
Et EU-initiativ om europæiske mindstelønninger er i direkte strid med
traktatens artikel 153 stk. 5, der tilskriver, at det er medlemsstaternes kompetence at fastsætte løn- og arbejdsvilkår og at EU kun har
en rolle at spille, når det gælder grænseoverskridende tiltag (jf. bl.a.
Jens Kristiansens notat). Sagt med andre ord – løndannelse er national kompetence. Herudover er der en risiko for, at EU-domstolen,
der traditionelt tipper henimod mere EU-integration og tillægger individuelle rettigheder forrang over kollektive, på et tidspunkt kan
komme til at træffe afgørelse, der pålægger en dansk mindsteløn,
selv hvis EU-initiativet indeholder en undtagelse for Danmark og de
øvrige lande med velfungerende kollektive aftalemodeller.
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2. Ødelæggende for velfungerende kollektive forhandlinger og
aftalemodeller
De velfungerende kollektive arbejdsmarkedsmodeller er fleksible, og
håndteres dybest set af arbejdsmarkedets parter selv og er kendetegnet ved en ikke-indblandende stat. De har leveret høje lønninger
og arbejdsforhold for lønmodtagerne samtidig med, at de har givet
stabilitet på arbejdsmarkedet. En pålagt europæisk mindsteløn fastlagt ved lov ville undergrave denne stabilitet Lønfastsættelse gennem
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Information og
koordination i 3F

SPOR 1
Mundtlige og skriftlige 3F
HB-beretninger
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SPOR 2
3F Politisk vedtagne
policyrammer

SPOR 3
Løbende behandlinger i 3F’s
EU-udvalg og Daglige Ledelse

SPOR 4
3F afdelingspakker med
pixiudgave, spm-svar-
beredskaber og baggrund

SPOR 5
Mundtlige oplæg for
tillidsvalgte, afdelinger
og grupper
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Før vedtagelse

Arbejde på MEP-erne
henimod endelig afstemning om trilogresultatet

Arbejde på forståelse hos
de 14 medlemslande, der
underskrev brevet med
bekymringerne

Efter vedtagelse

Særlig dialog med franskmændene og tyskerne

Mulighed for råds
erklæring om individuelle
rettigheder

Mulighed for dansk
annullationssøgsmål

Frankrig overtager
EU-formandskabet
(1/1-2022)

Forventet start på
trilogforhandlinger
(januar 2022)

Efter vedtagelse

2022

2022

Ukendt
tidspunkt

Mulighed for begrænset/
ingen dansk implementering af direktivet

Frist for
implementering

2 år
efter

Klar kommunikation til 3F’s medlemmer om direktivet, indsatser, tidslinje og konsekvenser for den danske model i praksis

Ukendt
tidspunkt

Evt. sag ved
EU-domstolen, der
kan give Danmark
lovfastsat mindsteløn
af bagdøren

Fremadrettet proces
og mulige tiltag

SPOR 1
Tæt samarbejde med
FH og de øvrige danske
fagforbund
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SPOR 2
De danske MEP’ere,
udenlandske MEP’ere
og rådgivere i EP’s politiske grupper

SPOR 3
Dialog med den danske repræsentation til
EU og særligt beskæftigelsesattachéen

SPOR 4
Dialog med EU-Kommissionen og særligt
beskæftigelsesdirek
torat

SPOR 5
Dialog med Folketingets Europaudvalg

SPOR 6
Dialog med embedsværket i beskæftigel
sesministeriet og beskæftigelsesministeren

SPOR 7
Dialog med 3F’s seks
tværeuropæiske
brancheorganisationer
(ETUF-erne)

SPOR 8
Medlemmerne
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Tidslinje for hele forløbet
2019-ukendt tidspunkt
Von der Leyen lover
initiativ til europæisk
mindsteløn

2019

EU-kommissionens
anden høring af arbejds
markedets parter

Europa-Parlamentet
og regeringerne
forhandler mandat

2020

Ministerrådet
stemmer om deres
mandat

2021

EU-kommissionens
første høring af arbejds
markedets parter

Europa-Parlamentet
fastlægger sit
mandat

EU-kommissionen
fremlægger sit
forslag

Frankrig overtager
EU-formandskabet
(1/1-2022)

Forventet start på
trilogforhandlinger
(januar 2022)

Efter vedtagelse

2022

2022

Ukendt
tidspunkt

Frist for
implementering

2 år
efter

Ukendt
tidspunkt

Evt. sag ved
EU-domstolen, der
kan give Danmark
lovfastsat mindsteløn
af bagdøren
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3F
Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

København
Kampmannsgade 4
1790 København V
Kontakt EU-chef i 3F
Nadja Abelgren Olsen på
nadja.olsen@3f.dk

Bruxelles
Rue du Luxembourg 47-51
B-1050 Bruxelles
Belgien
Kontakt EU-konsulent i 3F
Nadia Deis på nadia.deis@3f.dk

