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BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra det nederlandske Andetkammer om forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for 

forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU 

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

 

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen af 

et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 

udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Det nederlandske Andetkammer har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det 

ovennævnte forslag til direktiv. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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BILAG 

Jean-Claude Juncker 

Formand for Europa-Kommissionen 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

Belgien 

Haag, den 27. juni 2017 

 

Vedr.: Begrundet udtalelse fra Generalstaternes Førstekammer om nærhedsprincippet i forslag til 

direktiv om balancen mellem arbejdsliv og familieliv COM(2017)0253 

 

Kære Jean-Claude Juncker 

 

 

Det nederlandske parlaments Andetkammer har i overensstemmelse med den gældende procedure 

undersøgt, om ovennævnte forslag er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Det har anvendt 

artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union og protokol nr. 2 til Lissabontraktaten om anvendelse 

af nærheds- og proportionalitetsprincippet. 

 

Jeg skriver til Dem for at oplyse Dem om, at efter Andetkammerets mening, er det ovennævnte 

forslag ikke i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

 

Et flertal i Andetkammeret finder, at 

 forslaget ikke vedrører et grænseoverskridende problem eller spørgsmål, der alene kan løses 

ved foranstaltninger på EU-plan. Det vedrører heller ikke et grænseoverskridende problem 

eller emne, som ikke kan løses af medlemsstaterne. Desuden er det ikke klart, hvad 

merværdien er ved en harmonisering af forskrifter på området for balance mellem arbejdsliv 

og privatliv mellem medlemsstaterne, for så vidt angår det indre markeds funktion; 

 det sociale område og derved balancen mellem arbejdsliv og privatliv er et nationalt 

anliggende. Balancen mellem arbejdsliv og privatliv er i særdeleshed et individuelt valg og 

givet fald national politik, der er opstår ud fra specifikke nationale, sociokulturelle overvejelser 

og i lyset af nationale politiske instrumenter. 

 

Af ovennævnte årsager når det nederlandske Andetkammer til den konklusion, at Kommissionen 

ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

 

Bilaget indeholder bidrag til debatten fra de forskellige parlamentariske partier, hvor de forklarer 

deres standpunkter med hensyn til nærhedsprincippet og andre forhold nærmere. 

 

Kopier af dette brev vil også blive sendt til Europa-Parlamentet, Rådet og Nederlandenes regering. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Khadija Arib 

Formand for det nederlandske  

Andetkammer 
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Bilag til skrivelse til Europa-Kommissionen: Bidrag fra de politiske grupper 

 

Nedenfor finder De bidragene fra de forskellige politiske grupper med hensyn til dette EU-

forslag. 

 

Det nederlandske parlaments Andetkammer har 150 sæder. Disse sæder er fordelt som følger: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD (33) 

 Partij voor de vrijheid – PVV (20) 

 Christen Democratisch Appel – CDA (19) 

 Democraten 66 – D66 (19) 

 GroenLinks – GL (14) 

 Socialistische Partij – SP (14) 

 Partij van de Arbeid – PvdA (9) 

 ChristenUnie – CU (5) 

 Partij voor de dieren – PvdD (5) 

 50PLUS (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij – SGP (3) 

 DENK (3) 

 Forum voor Democratie – FvD (2) 

 

Med hensyn til evaluering af dette forslag vedrørende nærhedsprincippet bidrog otte partier. 

 

Nærhedsprincippet 

 

Medlemmerne af VVD's parlamentariske gruppe finder, at forslaget ikke er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet. Forslaget om balance mellem arbejdsliv og 

privatliv og indeholder en række nye eller strengere minimumsstandarder for forældreorlov, 

fædreorlov og omsorgsorlov, herunder den nye ret for fædre til at tage orlov i mindst ti 

arbejdsdage omkring tidspunktet for et barns fødsel. Med det nuværende direktiv 

(2010/18/EU) er retten til forældreorlov for begge forældre ifølge Kommissionen ikke opnået i 

tilstrækkelig grad. Kommissionen finder bl.a., at det er et problem, at der ikke er tilstrækkelige 

incitamenter for mænd til at tage omsorgsorlov, og at balancen mellem arbejdsliv og privatliv i 

nogle medlemsstater halter bagefter. Kommissionen finder således, at de nuværende retlige 

rammer indeholder begrænsede incitamenter for mænd til at påtage sig en lige så stor del af 

omsorgsforpligtelserne. 

 

Medlemmerne af VVD's parlamentariske gruppe finder, at der ikke foreligger et påviseligt 

grænseoverskridende problem, som medlemsstaterne ikke selv kan løse. Balancen mellem 

arbejdsliv og privatliv er et nationalt anliggende. Balancen mellem arbejdsliv og privatliv er i 

særdeleshed et individuelt valg og givet fald national politik, der er opstår ud fra specifikke 

nationale, sociokulturelle overvejelser og i lyset af nationale politiske instrumenter. Der er ikke 

nogen åbenbar merværdi af EU-dækkende mindstekrav. Medlemmerne af VVD's 

parlamentariske gruppe anfægter også, at EU som et overordnet mål kan kræve, at alle påtager 

sig omsorgsforpligtelserne i samme omfang. Det er udelukkende en afgørelse for den enkelte 

og for forældre i fællesskab. 

 

Desuden indeholder forslaget ikke en fyldestgørende analyse af konsekvenserne af 

politikforslaget. Eksisterende love og bestemmelser samt nuværende arbejdsbetingelser og 

kollektive overenskomster er i alle medlemsstaterne i konflikt med disse bestemmelser. Det er 

et forslag, der med garanti vil indebære en stor bureaukratisk byrde og deraf følgende kritik af 

myndighederne, herunder de europæiske. 
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Hertil kommer, at Europa-Kommissionen med dens specifikke fastsættelse af 

minimumsstandarder går ud fra, at Nederlandene ikke selv er i stand til at fastsætte sine mål, 

eller i det mindste ikke har de nødvendige værktøjer til at udvikle en politik på grundlag af sine 

egne politiske valg. Det er i den forbindelse heller ikke klart, om der vil være nogen merværdi 

i en gradvis tilnærmelse af lovgivningen om balancen mellem arbejdsliv og privatliv i de 

forskellige medlemsstater. Medlemmerne af VVD's parlamentariske gruppe mener, at Europa 

ikke automatisk på dette område vil kunne være mere effektiv end de enkelte medlemsstater. 

Tværtimod. 

 

Medlemmerne af PVV’s parlamentariske gruppe finder, at det sociale område er et nationalt 

anliggende, og medlemmerne er derfor af den opfattelse, at forslaget ikke er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

 

Medlemmerne af CDA’s parlamentariske gruppe anfører, at det tilkommer medlemsstaterne 

selv at afgøre, om og hvordan der kan opnås en balance mellem arbejde og privatliv. Det 

handler ikke om Europa. Der er ikke tale om et grænseoverskridende problem, som 

medlemsstaterne ikke selv kan løse. 

 

Medlemmerne af D66’s parlamentariske gruppe er en stor fortaler for en udvidelse af 

barselsorloven, således at fædre og også medmødre og partnere kan tilbringe mere tid sammen 

med deres nyfødte barn. Dette er af største vigtighed for barnets udvikling. Det er også meget 

vigtigt, at kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet stimuleres. Forskellen mellem mænds og 

kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet er stadig for stor. Medlemmerne er derfor også enige i, 

at det skal være muligt med en afbalanceret fordeling mellem arbejde og omsorgsforpligtelser, 

og at partnere skal kunne fordele disse opgaver på en afbalanceret måde. Da denne 

udbredelsen er så vigtig, ville medlemmer være skuffede, hvis Nederlandene ikke selv kunne 

regulere dette, men ville være bundet af europæiske forskrifter. 

 

Medlemmerne er enige med regeringen i, at det på den ene side er godt med et europæisk 

minimumsniveau, som kan skabe lige konkurrencevilkår mellem medlemsstaterne. På den 

anden side, skal der også tages hensyn til forskellene mellem medlemsstaterne. Desuden 

påhviler udformningen af sociale politikker først og fremmest medlemsstaterne. Der er helt 

sikkert muligheder for EU at spille en rolle her, f.eks. barselsorlovsdirektivet i 1992 og 

forældreorlovsdirektivet i 2010. Medlemmerne af D66’s parlamentariske gruppe vil gerne have 

yderligere begrundelser for, hvorfor dette direktiv bør defineres på europæisk plan, hvorfor det 

ikke kan løses af medlemsstaterne selv, og hvorfor man ikke har valgt en henstilling i stedet 

for et direktiv, inden der træffes en endelig afgørelse. 

 

Medlemmerne af GroenLinks' parlamentariske gruppe finder, at forslaget er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet. Medlemmerne er enige i alle de argumenter, som 

Kommissionen har fremført. 

Medlemmerne af GroenLinks’ parlamentariske gruppe er af den opfattelse, at arbejdstagere i 

Europa skal have de samme grundlæggende arbejdsvilkår. Orlovsordninger er en del heraf. 

Derfor er det op til EU at fastlægge regler på området. 

På nuværende tidspunkt er det ikke lykkedes de europæiske medlemsstater i tilstrækkeligt 

omfang at fremme ligelig fordeling af omsorgsforpligtelserne mellem mænd og kvinder. Det er 

positivt, at EU fastlægger minimumsstandarder, som giver de europæiske arbejdstagere de 

samme rettigheder og fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. 

 

Medlemmerne af SP's parlamentariske gruppe finder, at forslaget ikke er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet. Medlemmerne af SP’s parlamentariske gruppe er af 
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den opfattelse, at det sociale område og dermed balancen mellem arbejdsliv og privatliv er et 

nationalt anliggende. Det er en del af den sociale sikringsordning, og dette er et anliggende for 

medlemsstaterne. Forslaget vedrører heller ikke et grænseoverskridende problem eller 

spørgsmål, der alene kan løses ved foranstaltninger på EU-plan. I øjeblikket foreligger der 

f.eks. i Nederlandene allerede et lovforslag, som udvider fædreorloven. 

 

Medlemmerne af ChristenUnie’s parlamentariske gruppe er af den opfattelse, at direktivet 

ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Selv om medlemmerne ikke er imod en 

udvidelse af bl.a. fædreorlov eller omsorgsorlov eller andre yderligere foranstaltninger 

vedrørende arbejde og omsorg, finder disse medlemmer, at det ikke på nogen måde kan være 

et europæisk anliggende. Medlemmerne mener, at de foreslåede foranstaltninger om orlov og 

beslægtede spørgsmål er et nationalt anliggende, som ikke indeholder overnationale aspekter, 

som ikke kan behandles af medlemsstaterne selv. 

 

Medlemmer af SGP’s parlamentariske gruppe bemærker, at det i særdeleshed er op til 

medlemsstaterne at fastsætte det ønskelige forhold mellem arbejde og privatliv, under 

hensyntagen til kulturen i den pågældende medlemsstat. Ifølge disse medlemmer er den del af 

forslaget, der behandler spørgsmålet om, hvorvidt der også skal være ret til orlov med løn, 

navnlig ikke i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Den europæiske lovgivning bør være 

begrænset til retten til orlov. Det er ikke klart for disse medlemmer, hvorfor et fælles 

minimumsniveau for orlov med løn er nødvendigt for at sikre det indre markeds funktion. 

 

Retsgrundlag 

 

Medlemmerne af VVD’s parlamentariske gruppe anfører, at Kommissionens forslag er 

baseret på artikel 153 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Denne artikel 

omhandler lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og ligebehandling i 

arbejdet. På grundlag af denne meget generelle bestemmelse føler Kommissionen sig kaldet til 

at fremkomme med meget specifikke minimumsstandarder for så vidt angår balancen mellem 

arbejdsliv og privatliv. Medlemmerne af VVD's parlamentariske gruppe bestrider, at 

Kommissionen har et mandat til at tilsidesætte de relevante nationale myndigheder på dette 

område. Det påståede juridiske grundlag for lige muligheder for mænd og kvinder er langt fra 

et retsgrundlag, der giver Bruxelles ret til at gribe ind i mænds og kvinders personlige valg, 

hvad angår tilrettelæggelse af deres familieliv. Den påståede juridiske grundlag også er for 

generelt og upræcist til at tjene som grundlag for at bryde med de nationale myndigheders 

kompetence til at føre deres egne politikker. 

 

Medlemmerne af PVV’s parlamentariske gruppe har ingen bemærkninger til retsgrundlaget. 

 

Medlemmerne af CDA’s parlamentariske gruppe er enige i retsgrundlaget, men mener ikke, 

at det er relevant, fordi medlemmerne er af den opfattelse, at forslaget ikke er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, da foranstaltninger til forbedring af balancen 

mellem arbejds- og privatliv er forbeholdt de nationale myndigheder. 

 

Medlemmerne af D66’s parlamentariske gruppe finder, at retsgrundlaget for EU-forslaget er 

korrekt. 

 

Medlemmerne af GroenLinks’ parlamentariske gruppe finder, at det af Europa-

Kommissionen anførte retsgrundlag for EU-forslaget er korrekt. 

 

Medlemmerne af SP’s parlamentariske gruppe finder, at retsgrundlaget er korrekt. Navnlig 

fordi det er affattet så generelt. Hvordan der konkret opnås lige muligheder for mænd og 
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kvinder på arbejdsmarkedet og ligebehandling i arbejdet er op til medlemsstaterne selv. 

Direktiv 2010/18/EU er tilstrækkelig. 

 

Medlemmerne af ChristenUnie’s parlamentariske gruppe er af den opfattelse, at artikel 153 

i TEUF, kræver, at der udvises tilbageholdenhed, hvis medlemsstaterne selv er i stand til at 

handle. Den Europæiske Unions indsats skal højest supplere og understøtte. Dette er i det 

foreslåede direktiv, for så vidt angår orlov, hverken nødvendigt eller ønskeligt. 

 

Medlemmer af SGP’s parlamentariske gruppe finder, at retsgrundlaget i traktaten fokuserer 

på muligheder på arbejdsmarkedet og behandlingen på arbejdspladsen. Disse medlemmer 

bemærker, at forslaget ikke har til formål fjerne faktiske begrænsninger på disse punkter, men 

at det ud fra betragtninger om det politisk ønskværdige fokuserer på balancen mellem arbejde 

og privatliv. Den bredere anvendelse – der går udover, hvad der er fastsat i traktaten – fremgår 

bl.a. af målsætningen om at støtte karrieremuligheder for kvinder. Også fædreorlov har et 

bredere perspektiv samt deltagelsen i børneopdragelsen. Medlemmerne bemærker, at der 

traktaten ikke tilstrækkelig hjemmel til bredere forslag der går ud over muligheder på 

arbejdsmarkedet og behandlingen på arbejdspladsen. 

Medlemmer af SGP’s parlamentariske gruppe bemærkede endvidere, at en ret til ti dages 

orlov med løn for små virksomheder udgør en tung byrde. Forslaget er dermed endvidere i 

strid med den traktatfæstede forpligtelse til at undgå disse byrder. 
 


