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Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi piisava miinimumpalga 
kohta Euroopa Liidus eelnõu suhtes

 
 
 
Austatud Riigikogu juhatus
 
 
Esitan Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2020. a istungil heaks kiidetud järgmised Eesti 
seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi piisava miinimumpalga kohta Euroopa 
Liidus eelnõu suhtes:
 
1. Toetame igale töötajale piisava miinimumpalga tagamist. Leiame, et direktiiv ei tohi riivata 
sotsiaalpartnerite autonoomiat ega liikmesriikide pädevusi miinimumpalga kehtestamisel.
 
2. Määratlemisel, kas tegemist on riigiga, kus miinimumpalk on kehtestatud õigusakti või 
kollektiivlepinguga, peab lähtuma sellest, kes on miinimumpalga suuruse üle otsustaja(d). 
Leiame, et Eesti kuulub riikide hulka, kus miinimumpalk kujundatakse kollektiivlepinguga.
 
3. Nõustume vajadusega edendada sotsiaalpartnerite suutlikkust pidada kollektiivläbirääkimisi 
palgakujunduse üle. Samas leiame, et direktiivi eelnõus ette nähtud meetmed toetada 
kollektiivläbirääkimisi, sealhulgas kehtestada raamistik ning töötada välja tegevuskava 
kollektiivläbirääkimiste toetamiseks, lähevad kaugemale eelnõu eesmärgist tagada piisav 
miinimumpalk ega arvesta liikmesriikide eripäradega. Samuti võib nimetatud meetmete 
rakendamine sekkuda ebamõistlikult sotsiaalpartnerite autonoomiasse. Seetõttu soovib Eesti, 
et kollektiivläbirääkimiste katvuse suurendamiseks ette nähtud meetmed jäetaks direktiivi 
eelnõust välja või kehtestataks paindlike ja soovituslikena.
 
4. Toetame lähenemist, mille kohaselt riigid, kus miinimumpalk kehtestatakse õigusaktiga, 
saavad miinimumpalga kujundamisel lisaks eelnõus ette nähtud kohustuslikele elementidele 
täiendavalt kindlaks määrata kriteeriume, mis arvestavad liikmesriigi eripärade ja vajadustega.
 
5. Miinimumpalga piisavuse hindamisel aluseks olevad võrdlusväärtused peavad olema 
soovituslikud.
 
6. Eesti ei toeta kohustuslikuna miinimumpalgaga seotud küsimustes nõuandva organi loomist.
 
7. Toetame algatust töötada välja tõhusad andmekogumisvahendid, et jälgida 
miinimumpalkade katvust ja piisavust. Samas leiame, et andmete kogumine ei tohiks tekitada 
ebamõistlikku koormust ega olla ebaproportsionaalne saavutatava eesmärgiga.



2 (2)

 
8. Leiame, et direktiiv ei peaks detailselt reguleerima, kuidas liikmesriikides järelevalvet 
tehakse. Eelistame, et kontrolle ja täitevasutuste tegevust oleks võimalik liikmesriigil 
korraldada vastavalt oma eripäradele, näiteks võttes arvesse riigi infosüsteemide võimalusi.
 
 
Lugupidamisega
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)
Aivar Rahno
Istungiosakonna juhataja
 
 
Lisad: 
1. Seletuskiri
2. Lisa 1 Mõjuhinnang
3. Lisa 2 Arvamuste ja kooskõlastuste tabel
4. Piisava miinimumpalga direktiivi eelnõu
 
  
Teadmiseks: 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon
 
Ann Saks 693 5201
ann.saks@riigikantselei.ee

 
 


