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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО 

СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Втора камара на Кралство Нидерландия относно 

предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, 

полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета 

 (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)) 

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност 

и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от осем седмици от 

датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на председателите на 

Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано становище, в което излага 

причините, поради които счита, че въпросният проект не е съобразен с принципа на 

субсидиарност. 

Втора камара на Кралство Нидерландия изпрати до Парламента приложеното към 

настоящия документ мотивирано становище относно горепосоченото предложение за 

директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Г-н Жан-Клод Юнкер 

Председател на Европейската комисия 

Rue de la Loi/Wetstraat 200 

В-1049 Брюксел 

Белгия 

Хага, 27 юни 2017 г. 

 

Относно: Мотивирано становище относно субсидиарността на предложението на ЕС за 

директива относно равновесието между професионалния и личния живот (COM(2017)253) 

 

Уважаеми г-н Юнкер, 

 

Втора камара на Кралство Нидерландия разгледа горепосоченото предложение в светлината на 

принципа на субсидиарност в съответствие с приложимата процедура. В рамките на тази 

проверка тя приложи член 5 от Договора за Европейския съюз и Протокол № 2 към Договора от 

Лисабон относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност. 

 

С настоящото писмо бих желал да Ви уведомя, че Втора камара на Кралство Нидерландия 

счита, че горепосоченото предложение нарушава принципа на субсидиарност. 

 

Мнозинството от членовете на Втора камара на Генералните щати счита, че 

 предложението не се отнася до трансграничен проблем или въпрос, който би могъл да 

бъде разрешен единствено посредством мерки на равнището на ЕС. Освен това 

предложението не се отнася до трансграничен проблем или въпрос, който не би могъл да 

бъде разрешен от държавите членки. Също така предвид на функционирането на 

вътрешния пазар не е ясно каква е добавената стойност от хармонизирането между 

държавите членки на законодателни уредби в областта на равновесието между 

професионалния и личния живот; 

 въпросите от областта на социалната политика и съответно и въпросът, отнасящ се до 

равновесието между професионалния и личния живот, се решават изключително на 

национално равнище. Равновесието между професионалния и личния живот е въпрос на 

личен избор и евентуално на национални политики, които произтичат от специфични 

национални, социокултурни съображения, основаващи се отчасти на националната 

политическа система. 

 

Поради горепосочените причини Втората камара на Генералните щати стигна до извода, че 

Европейската комисия не доказва в достатъчна степен, че предложението за директива е 

съобразено с принципа на субсидиарност. 

 

В приложението са изброени коментарите към дебата от страна на различните парламентарни 

партии, в които те по-подробно обясняват своите гледни точки по отношение на 

субсидиарността и други аспекти. 

 

Екземпляри от настоящото писмо ще бъдат изпратени също така до Европейския парламент, 

Съвета и правителството на Кралство Нидерландия. 
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С уважение, 

 

Хадиджа Ариб 

Председател на Втората камара 

на Генералните щати 
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Приложение към писмото до Европейската комисия Коментари на различните 

парламентарни партии 

 

По-долу можете да видите коментарите на различните парламентарни партии относно 

предложението на ЕС. 

 

Втора камара на Кралство Нидерландия разполага със 150 места. Те се разпределят по 

следния начин: 

 Народна партия за свобода и демокрация (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – 

VVD) (33) 

 Партия на свободата (Partij voor de Vrijheid – PVV) (20) 

 Християндемократически призив (Christen Democratisch Appel – CDA) (19) 

 Демократи-66 (Democraten 66 – D66) (19) 

 Зелени леви (GroenLinks – GL) (14) 

 Социалистическа партия (Socialistische Partij – SP) (14) 

 Партия на труда (Partij van de Arbeid – PvdA) (9) 

 Християнски съюз (ChristenUnie – CU) (5) 

 Партия за защита на животните (Partij voor de dieren – PvdD) (5) 

 Партия „50 плюс“ (50PLUS) (4) 

 Държавна реформистка партия (Staatkundig Gereformeerde Partij – SGP) (3) 

 Партия „Денк“ (DENK) – (3) 

 Форум за демокрация (Forum voor Democratie – FVD) (2) 

 

По отношение на оценката на предложението от гледна точка на субсидиарността осем 

партии направиха коментари. 

 

Субсидиарност 

 

Членовете на групата на Народната партия за свобода и демокрация не считат, че 

предложението на Комисията е съвместимо с принципа на субсидиарност. Предложението 

относно равновесието между професионалния и личния живот предвижда редица нови 

или по-строги минимални стандарти за отпуск за отглеждане на дете, отпуск по 

бащинство и отпуск за лицата, полагащи грижи, включително новото право на бащите да 

ползват поне десет работни дни отпуск при раждане на дете. Съгласно становището на 

Комисията действащата понастоящем директива (2010/18/ЕС) не отстоява по подходящ 

начин правото на двамата родители да вземат родителски отпуск. Проблематично по 

мнение на Комисията е, че мъжете не биват насърчавани да вземат отпуск като лица, 

полагащи грижи, както и че по отношение на равновесието между професионалния и 

личния живот в някои държави членки все още има какво да се желае. Ето защо 

Комисията счита, че действащата правна уредба предвижда ограничени стимули за 

мъжете да се включат наравно с жените в отговорностите за полагането на грижи. 

 

Членовете на групата на Народната партия за свобода и демокрация не считат, че 

съществува очевиден наднационален проблем, който държавите членки не могат да решат 

сами. Равновесието между професионалния и личния живот е въпрос на личен избор и 

евентуално на национални политики, които произтичат от специфични национални, 

социокултурни съображения, основаващи се отчасти на националната политическа 

система. Няма причина да се счита, че наличието на минимални стандарти, валидни за 



 

NP\1129697BG.docx 5/8 PE607.873v01-00 

 BG 

целия ЕС, ще осигури постигането на ясна добавена стойност. Членовете на групата на 

Народната партия за свобода и демокрация също оспорват становището, че ЕС може да 

отстои като обща цел поемането от всички лица в еднаква степен на задължения за 

полагане на грижи. Това е преди всичко решение, което се взема индивидуално от 

отделните лица и съвместно от родителите. 

 

Освен това предложението не съдържа подходящ анализ на последиците от 

предложенията за политики. Действащите законови и подзаконови актове, както и 

особеностите на условията на заетост и колективните договори са до голяма степен във 

всички държави членки в разрез с тези разпоредби. Изпълнението на предложението 

несъмнено ще създаде значителна бюрокрация, което със сигурност ще доведе до 

отправянето на критики към органите, по-специално към европейските органи. 

 

Освен това в своя специфичен подход за минимални стандарти Комисията приема за 

дадено, че Нидерландия не е в състояние сама да избира своите цели или не разполага с 

подходящи инструменти за изготвяне на политика въз основа на собствения си 

политически избор. Не е ясно също така дали би имало някаква добавена стойност в 

постепенното хармонизиране на правилата относно равновесието между професионалния 

и личния живот в различните държави членки. Членовете на групата на Народната партия 

за свобода и демокрация не считат, че в сравнение с отделните държави членки Европа е 

автоматично по-способна да действа в тази област. Точно обратното. 

 

Членовете на групата на Партията на свободата считат, че социалната политика е от 

национална компетентност и че следователно предложението следва да се отхвърли 

поради несъответствие с принципа на субсидиарност. 

 

Членовете на групата на Християндемократически призив посочват, че държавите 

членки разполагат с компетентността сами да определят дали и с помощта на какви мерки 

могат да постигнат равновесие между професионалния и личния живот. Това не попада в 

сферата на компетентност на ЕС. Тук не става въпрос за транснационален проблем, който 

държавите членки да не биха могли да разрешат самостоятелно. 

 

Членовете на групата D66 се застъпват решително за увеличаването на родителския 

отпуск при раждане на дете, в резултат на което бащите, както и партньорите и жените, 

които съжителстват с биологичните майки, могат да прекарват повече време със своето 

новородено дете. Това е много важно за развитието на децата. Много е важно също така и 

за насърчаване на заетостта на жените. Разликата в равнищата на заетост на мъжете и 

жените е все още прекалено голяма. Поради това членовете изразяват съгласие с 

мнението, че следва да е възможно времето да се раздели по балансиран начин между 

работата и отговорностите, свързани с полагането на грижи, и че партньорите следва да 

могат да споделят тези отговорности по балансиран начин. Тъй като разширяването на 

тези разпоредби е важно, членовете биха били разочаровани, ако Нидерландия не би 

могла самостоятелно да предприема необходимите мерки, а би била принудена да прилага 

европейското законодателство. 

 

Членовете изразяват съгласие с правителството, че от една страна е желателно да 

съществува минимален европейски стандарт, който би могъл да създаде еднакви условия 

на конкуренция между държавите членки. От друга страна, обаче, трябва да съществува 

поле за различия между държавите членки. Определянето на социалната политика е преди 
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всичко въпрос от компетентността на самите държави членки. Несъмнено съществуват 

възможности ЕС да играе определена роля в разработването на тази политика, както е 

например в случая с директивата за отпуска по майчинство от 1992 г., както и с 

директивата относно родителския отпуск от 2010 г. Преди да представят окончателното 

си становище, членовете на групата D66 биха желали да получат допълнително обяснение 

на причините, поради които тази директива трябва да бъде приета на европейско равнище, 

защо въпросът не може да се уреди от самите държави членки и защо не е взето решение 

да се издаде препоръка вместо директива. 

 

Членовете на групата на Зелените леви считат, че принципът на субсидиарност е спазен. 

Членовете се съгласяват с всички доводи, изтъкнати от Комисията. 

Членовете на групата на Зелените леви считат, че работниците и служителите следва да се 

ползват от еднакви основни условия на трудова заетост в Европа. Правилата относно 

отпуска са част от тези условия. С оглед на това ЕС би трябвало да предложи 

законодателство по този въпрос. 

В момента държавите – членки на ЕС, не успяват в достатъчна степен да насърчават 

равното поделяне на отговорностите за полагане на грижи между жените и мъжете. Добре 

е, че Европейският съюз определя минимални стандарти, които предоставят еднакви 

права на европейските работници и служители и насърчават равенството между половете 

на пазара на труда. 

 

Членовете на групата на Социалистическата партия не считат, че предложението на 

Комисията е съвместимо с принципа на субсидиарност. Членовете на групата на 

Социалистическата партия разглеждат социалните въпроси и равновесието между 

професионалния и личния живот като въпроси, които се разрешават на национално 

равнище. Те са част от системата за социална сигурност, а тази система е въпрос от 

компетентността на държавите членки. Освен това предложението не се отнася до 

трансграничен проблем или въпрос, който би могъл да бъде разрешен единствено 

посредством мерки на равнището на ЕС. Понастоящем например в Нидерландия вече има 

законодателно предложение за увеличаване на отпуска по бащинство. 

 

Членовете на групата на Християнския съюз считат, че предложението на Комисията 

нарушава принципа на субсидиарност. Въпреки че членовете не са против идеята за 

увеличаване например на отпуска по бащинство или отпуска за лицата, полагащи грижи, 

или да предприемат други допълнителни мерки, свързани със заетостта и грижите, тези 

членове считат, че тези въпроси при никакви обстоятелства не може да се решават на 

европейско равнище. Членовете са на мнение, че предложените мерки, засягащи 

предоставянето на отпуск и свързаните с това въпроси, се уреждат на национално 

равнище и за тях не съществуват наднационални аспекти, които не могат да бъдат решени 

от самите държави членки. 

 

Членовете на групата на Държавната реформистка партия отбелязват, че е изцяло в 

отговорността на държавите членки да определят какво е желателно да бъде отношението 

между професионалния и личния живот от гледна точка на културата на съответната 

държава членка. Тези членове считат, че предложението не е съобразено с принципа за 

субсидиарност преди всичко в частта, която се отнася до това дали следва да има и право 

на платен отпуск. Европейското законодателство трябва да остане ограничено до правото 

на отпуск. Тези членове не разбират защо с оглед на функционирането на вътрешния 

пазар следва да е необходим единен минимален стандарт за платен отпуск. 
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Правно основание 

 

Членовете на групата на Народната партия за свобода и демокрация обръщат 

внимание, че Комисията посочва като правно основание за предложението си член 153 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз. Този член се отнася до равенството 

между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането 

при работа. Въз основа на тази много обща разпоредба Комисията се чувства приканена 

да предложи много специфични минимални стандарти за равновесието между 

професионалния и личния живот. Членовете на групата на Народната партия за свобода и 

демокрация не считат, че Комисията има мандат да заобикаля националните органи в тази 

област. Посоченото правно основание относно равните възможности за мъжете и жените 

далеч не представлява правно основание за предоставяне на Брюксел на разрешение за 

намеса в личния избор на мъжете и жените във връзка с организирането на семейния си 

живот. Посоченото правно основание също е прекалено общо и неопределено като 

основание за елиминиране на правомощията на националните органи да провеждат 

самостоятелна политика в тази област. 

 

Членовете на групата на Партията на свободата нямат забележки относно правното 

основание. 

 

Членовете на групата на Християндемократическия призив са съгласни с правното 

основание, но не го считат за приложимо, тъй като те са на мнение, че не е спазен 

принципът на субсидиарност: мерките за подобряване на равновесието между 

професионалния и личния живот са от компетентността единствено на националните 

органи. 

 

Членовете на групата D66 считат правното основание на предложението на ЕС за 

подходящо. 

 

Членовете на групата на Зелените леви считат правното основание, предложено от 

Комисията за предложението на ЕС, за подходящо. 

 

Членовете на групата на Социалистическата партия считат правното основание на 

предложението на ЕС за подходящо, преди всичко поради факта, че е формулирано 

толкова общо. Как конкретно следва да се изпълнява равенството между мъже и жени по 

отношение на възможностите на пазара на труда и третирането при работа, е от 

компетентността на самите държави членки. Директива 2010/18/ЕС е достатъчна. 

 

Членовете на групата на Християнския съюз считат, че член 153 от ДФЕС изисква от 

Съюза да проявява сдържаност в случаите, в които държавите членки са способни да 

предприемат действие. Действията на Европейския съюз следва да бъдат най-много 

допълнителни и подкрепящи. Не такъв обаче е случаят в предложението за директива, 

нито пък е необходимо или желателно, що се отнася до предоставянето на отпуск. 

 

Членовете на групата на Държавната реформистка партия отбелязват, че правното 

основание в Договора е насочено към възможностите на пазара на труда и третирането 

при работа. Тези членове отбелязват, че целта на предложението не е да се елиминират 

действителни пречки в това отношение, но да се съсредоточи върху равновесието между 
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професионалния и личния живот от съображения, които са желателни от политическа 

гледна точка. Тази по-широка цел в сравнение с препоръчителното въз основа на 

Договора личи по-специално от целта да се подпомогне кариерното развитие на жените. 

Отпускът по бащинство също има по-широка цел, като например участието във 

възпитанието на децата. Тези членове считат, че основанието в Договора е недостатъчно, 

за да служи за правно основание на предложение за мерки, надхвърлящи мерките, 

свързани с възможностите на пазара на труда и третирането при работа. 

 

Членовете на групата на Държавната реформистка партия отбелязват също, че 

евентуалното право на платен отпуск от 10 дни ще създаде големи затруднения за малките 

предприятия. С това предложението е в противоречие с произтичащото от Договора 

задължение да се избягват подобни тежести. 


