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Věc: Odůvodněné stanovisko nizozemské Druhé komory týkající se návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým 

životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU 

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

 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 

vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 

zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 

proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko nizozemské Druhé komory týkající se výše 

uvedeného návrhu směrnice. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 

Výbor pro právní záležitosti. 
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PŘÍLOHA 

předseda Evropské komise 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Brusel 

Belgie 

Haag 27. června 2017 

 

Věc: Odůvodněné stanovisko Druhé komory k dodržení zásady subsidiarity u návrhu směrnice EU 

o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem (COM(2017)0253) 

 

Vážený pane předsedo, 

 

 

Druhá komora Generálních stavů ověřovala v souladu se stanoveným postupem, zda výše uvedený 

návrh splňuje zásadu subsidiarity. Tím je uplatněn článek 5 smlouvy o EU a protokol č. 2 

Lisabonské smlouvy, které se týkají uplatnění zásady subsidiarity a proporcionality. 

 

Tímto dopisem Vás informuji, že se Druhá komora Generálních stavů domnívá, že výše uvedený 

návrh zásadu subsidiarity nesplňuje. 

 

Druhá komora Generálních stavů je většinou hlasů toho názoru, že 

 návrh není přeshraničním problémem ani záležitostí, kterou by bylo možné řešit pouze 

prostřednictvím opatření na úrovni EU. Netýká se ani přeshraničního problému nebo 

záležitosti, kterou by nemohly vyřešit členské státy. Kromě toho není evidentní, jaká je přidaná 

hodnota sjednocení právních předpisů v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým 

životem mezi členskými státy vzhledem k fungování vnitřního trhu; 

 sociální oblast a s tím spojená rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je vnitrostátní 

záležitostí. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je přednostně záležitostí 

individuálních rozhodnutí a případně vnitrostátní politiky, která vyplývají ze specifických 

národních, sociálně-kulturních úvah, mj. vzhledem k vnitrostátnímu souboru nástrojů. 

 

Z výše uvedených důvodů dospěla Druhá komora Generálních stavů k názoru, že Evropská komise 

dostatečně neprokázala, že návrh je v souladu se zásadou subsidiarity. 

 

V příloze naleznete příspěvky poslaneckých klubů, kde detailněji vysvětlují svá stanoviska týkající 

se mj. subsidiarity. 

 

Kopii tohoto dopisu obdrží Evropský parlament, Rada a nizozemská vláda. 

 

 

S pozdravem 

 

Khadija Arib 

předsedkyně Druhé komory 

Generálních stavů 
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Příloha k dopisu Evropské komisi: Příspěvky poslaneckých klubů 

 

Níže naleznete příspěvky různých poslaneckých klubů k tomuto návrhu EU. 

 

Druhá komora Generálních stavů má 150 křesel. Ta jsou rozdělena následovně: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Lidová strana pro svobodu a demokracii) – 

VVD (33) 

 Partij voor de vrijheid (Strana pro svobodu) – PVV (20) 

 Christen Democratisch Appel (Křesťanskodemokratická výzva) – CDA (19) 

 Democraten 66 (Demokraté 66) – D66 (19) 

 GroenLinks (Zelená levice) – GL (14) 

 Socialistische Partij (Socialistická strana) – SP (14) 

 Partij van de Arbeid (Strana práce) – PvdA (9) 

 ChristenUnie (Křesťanská unie) – CU (5) 

 Partij voor de dieren (Strana pro zvířata) – PvdD (5) 

 50PLUS (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij (Státní reformní strana) – SGP (3) 

 DENK (3) 

 Forum voor Democratie (Fórum pro demokracii) – FvD (2) 

 

V rámci posouzení, zda tento návrh splňuje zásadu subsidiarity, zaslalo svůj příspěvek osm 

poslaneckých klubů. 

 

Subsidiarita 

 

Členové poslaneckého klubu VVD se domnívají, že návrh nesplňuje zásadu subsidiarity. Návrh 

týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem obsahuje několik nových nebo 

zvýšených minimálních norem pro rodičovskou, otcovskou a pečovatelskou dovolenou, kam 

spadá nové právo otců čerpat minimálně deset pracovních dnů dovolené v době narození dítěte. 

Evropská komise uvádí, že současná směrnice (2010/18/EU) nezajišťuje dostatečně právo obou 

rodičů na rodičovskou dovolenou. Evropská komise považuje za problém mj. skutečnost, že pro 

muže neexistují dostatečné stimuly, aby čerpali pečovatelskou dovolenou, a že ani rovnováha 

mezi pracovním a soukromým životem není v některých členských státech dostatečná. Na 

základě toho Evropská komise soudí, že současný právní rámec nabízí omezené stimuly pro 

muže, aby převzali stejně velkou část péče. 

 

Členové poslaneckého klubu VVD se domnívají, že nejde prokazatelně o přeshraniční problém, 

který by členské státy nemohly vyřešit samy. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem 

je přednostně záležitostí individuálních rozhodnutí a případně vnitrostátní politiky vyplývající ze 

specifických národních, sociálně-kulturních úvah, mj. vzhledem k vnitrostátním souborům 

nástrojů. U minimálních norem platných v celé EU neexistuje evidentní přidaná hodnota. 

Členové poslaneckého klubu VVD také nesouhlasí s tím, že EU uvádí jako zastřešující cíl, aby 

se každý podílel na péči stejnou měrou. To je přednostně rozhodnutí jednotlivců a rodičů 

společně. 

 

Kromě toho návrh selhává ve své analýze konsekvencí návrhů politiky. Stávající právní 

a správní předpisy a také současné plnění pracovních podmínek a kolektivních smluv budou 

muset být v souvislosti s těmito pravidly ve všech členských státech reorganizovány. Jde 

o operaci, která znamená velkou byrokratickou zátěž, a s tím spojenou kritiku (evropské) vlády. 
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Evropská komise kromě toho vychází se svým specifickým plněním minimálních norem z toho, 

že Nizozemsko není schopno samo volit své cíle nebo že nemá nástroje, aby na základě vlastních 

politických rozhodnutí formulovalo politiku. Přitom také není evidentní, že by se v případném 

postupném sjednocení nařízení týkajících se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem 

různých členských států jednalo o přidanou hodnotu. Členové poslaneckého klubu VVD se 

domnívají, že Evropa by v této oblasti nebyla automaticky úspěšnější než jednotlivé členské 

státy. Naopak. 

 

Členové poslaneckého klubu PVV považují sociální oblast za vnitrostátní záležitost, a proto se 

domnívají, že je na místě vyjádřit stanovisko, že návrh nesplňuje zásadu subsidiarity. 

 

Členové poslaneckého klubu CDA uvádějí, že je na členských státech samých stanovit, zda 

a jak lze prostřednictvím opatření dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. 

Není to úkol Evropy. Nejedná se zde o přeshraniční problematiku, kterou by členské státy 

nemohly vyřešit samy. 

 

Členové poslaneckého klubu D66 jsou velkými zastánci rozšíření dovolené v souvislosti 

s narozením dítěte, takže by otcové, ale i partnerky a partneři matek mohli strávit více času se 

svým právě narozeným dítětem. Pro vývoj dítěte je to velmi důležité. A je také velmi důležité, 

aby se ženám dostalo podpory při zapojení do pracovního procesu. Rozdíl mezi zapojením mužů 

a žen na pracovním trhu je ještě stále příliš velký. Členové také souhlasí se stanoviskem, že je 

třeba umožnit rovnovážné rozdělení mezi prací a péčí a partneři by měli mít možnost si tyto 

úkoly rovnoměrně rozdělit. Díky významu těchto rozšíření by bylo pro členy zklamáním, pokud 

by Nizozemsko tato rozšíření neupravovalo samo, ale muselo by k tomu být nuceno evropskou 

právní úpravou. 

 

Členové sdílí stanovisko vlády, že je na jedné straně dobré mít minimální evropský standard, 

který umožní vznik rovných podmínek mezi členskými státy. Na druhé straně však musí být také 

prostor pro rozdíly mezi členskými státy. Vytváření sociální politiky je v první řadě záležitostí 

členských států samých. Existují jistě možnosti, že zde EU zaujme jistou roli, jako v případě 

směrnice o mateřské dovolené z roku 1992 a směrnice o rodičovské dovolené z roku 2010. 

Členové poslaneckého klubu D66 by přivítali další zdůvodnění, proč má být tato směrnice 

vydána na evropské úrovni, proč ji nemohou vydat členské státy samé a proč nebylo před 

vydáním definitivního rozhodnutí místo směrnice zvoleno doporučení. 

 

Členové poslaneckého klubu GroenLinks nemají ke splnění zásady subsidiarity výhrady. 

Členové souhlasí se všemi argumenty přednesenými Evropskou komisí. 

Členové poslaneckého klubu GroenLinks se domnívají, že zaměstnanci v Evropě musí získat 

stejné základní pracovní podmínky. Součástí toho jsou ustanovení týkající se dovolené. Proto je 

na EU, aby pro tuto oblast připravila právní úpravu. 

V této chvíli se členským státům EU nedaří dostatečně podporovat rovnoměrné rozdělení péče 

mezi muže a ženu. Je v pořádku, že Evropská unie stanovuje minimální normy, takže evropští 

zaměstnanci mají stejná práva a je podporována rovnost mezi muži a ženami na pracovním trhu. 

 

Členové poslaneckého klubu SP se domnívají, že návrh nesplňuje zásadu subsidiarity. Členové 

politické skupiny SP se domnívají, že sociální oblast a s tím spojená příslušná rovnováha mezi 

pracovním a soukromým životem je vnitrostátní záležitostí. Týká se to součásti systému 

sociálního zabezpečení a tento systém je záležitostí členského státu. Netýká se to ani 
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přeshraničního problému nebo záležitosti, kterou by bylo možné realizovat pouze 

prostřednictvím opatření na úrovni EU. Momentálně je v Nizozemsku například již připraven 

návrh zákona, který rozšiřuje otcovskou dovolenou. 

 

Členové poslaneckého klubu ChristenUnie se domnívají, že směrnice nemůže v testu 

subsidiarity uspět. Ačkoliv se členové nestaví negativně k rozšíření mj. otcovské a pečovatelské 

dovolené nebo k přijetí detailnějších opatření ohledně práce a péče, domnívají se, že to v žádném 

případě nemůže být evropská záležitost. Členové tohoto poslaneckého klubu se domnívají, že 

navrhovaná opatření týkající se poskytování dovolené a souvisejících záležitostí jsou vnitrostátní 

záležitostí, která nemá žádné nadnárodní aspekty, kterými by se nemohly zabývat jednotlivé 

členské státy. 

 

Členové poslaneckého klubu SGP poznamenávají, že je přednostně na členských státech, aby 

určily, jaký poměr mezi pracovním a soukromým životem je vzhledem ke kultuře dotyčného 

členského státu považován za žádoucí. Podle těchto členů nesplňuje návrh požadavek 

subsidiarity zejména tam, kde jde o otázku, zda musí existovat právo na placenou dovolenou. 

Evropská právní úprava se musí omezit na právo čerpat dovolenou. Těmto členům není jasné, 

proč by měla být s ohledem na fungování interního trhu nutná jednotná minimální právní úprava 

týkající se placené dovolené. 

 

Právní základ 

 

Členové poslaneckého klubu VVD uvádějí, že Evropská komise u návrhu vychází z článku 153 

Smlouvy o fungování Evropské unie. Tento článek uvádí rovnost mužů a žen, pokud jde o jejich 

příležitosti na pracovním trhu a rovné zacházení na pracovišti. Na základě tohoto velmi 

obecného ustanovení se Evropská komise domnívá, že by měla stanovit velmi specifické 

minimální normy týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Členové 

poslaneckého klubu VVD zpochybňují, že má Evropská komise mandát na to, aby odsunula 

stranou vnitrostátní autority. Údajný právní základ ve věci rovných příležitostí pro muže a ženy 

je velmi vzdálený od takového právního základu, díky němuž by se z Bruselu zasahovalo do 

osobních rozhodnutí mužů a žen, která se týkají organizace jejich rodinného života. Dotyčný 

právní základ je také příliš obecný a není cílený, aby nabídl základ pro porušení pravomoci 

vnitrostátních vlád vést v této záležitosti vlastní politiku. 

 

Členové poslaneckého klubu PVV nemají k právnímu základu žádné poznámky. 

 

Členové poslaneckého klubu CDA s právním základem souhlasí, ale domnívají se, že ho nelze 

použít, protože podle jejich názoru není splněna zásada subsidiarity. Opatření na zlepšení 

rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jsou vyhrazena vnitrostátní vládě. 

 

Členové poslaneckého klubu D66 s právním základem návrhu EU souhlasí. 

 

Členové poslaneckého klubu GroenLinks s právním základem návrhu EU, který uvádí 

Evropská komise, souhlasí. 

 

Členové poslaneckého klubu SP s právním základem souhlasí. Zejména proto, že je 

formulován takto obecně. Je na členských státech samých, jak konkrétně má být rovnost mezi 

muži a ženami splněna, pokud jde o jejich příležitosti na pracovním trhu a rovné zacházení na 

pracovišti. Směrnice 2010/18/EU je dostačující. 
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Členové poslaneckého klubu ChristenUnie se domnívají, že čl. 153 Smlouvy o fungování 

Evropské unie vyzývá ke zdrženlivosti Evropské unie tam, kde jsou členské státy schopné jednat 

samy. Role Evropské unie má být nanejvýš doplňková a podpůrná. Tak tomu v navrhované 

směrnici není a ve vztahu k poskytování dovolené to také není nutné nebo žádoucí. 

 

Členové poslaneckého klubu SGP konstatují, že právní základ Smlouvy se zaměřuje na 

příležitosti na pracovním trhu a rovné zacházení na pracovišti. Tito členové konstatují, že návrh 

nezamýšlí odstranit skutečné překážky v těchto bodech, ale z hlediska úvah o tom, co je 

politicky žádoucí, se zaměřuje na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Širší úsilí, 

než je určeno na základě Smlouvy, vyplývá mj. z cíle podporovat kariérní růst žen. I otcovská 

dovolená se zaměřuje na širší perspektivu, jako je zapojení do výchovy. Tito členové konstatují, 

že základ Smlouvy není dostatečný pro vytvoření širších návrhů, než jsou příležitosti na 

pracovním trhu a rovné zacházení na pracovišti. 

Členové poslaneckého klubu SGP rovněž konstatují, že právo na deset dnů placené dovolené 

představuje pro malé podniky významnou zátěž. Tím je návrh také v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze Smlouvy, aby se takovým zátěžím předcházelo. 

 


