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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Βασιλείου των Κάτω 

Χωρών επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 

για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ 

του Συμβουλίου 

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

 

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, εντός προθεσμίας 

οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

απευθύνουν προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμούν ότι 

το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων του Βασιλείου των Κάτω Χωρών διαβίβασε στο Κοινοβούλιο τη 

συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη επί της προαναφερθείσας πρότασης οδηγίας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κύριο Jean-Claude Juncker 

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Βρυξέλλες 

Βέλγιο 

Χάγη, 27 Ιουνίου 2017 

 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επικουρικότητα της πρότασης οδηγίας ΕΕ για την 

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής COM(2017)0253 

 

Αξιότιμε κ. Juncker, 

 

Σύμφωνα με την πάγια διαδικασία, η Βουλή των Αντιπροσώπων των Κάτω Χωρών εξέτασε την 

ανωτέρω πρόταση ως προς τη συμβατότητά της με την αρχή της επικουρικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, 

εφάρμοσε το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας 

σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

 

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων των Κάτω Χωρών 

θεωρεί ότι η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

 

Η πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων των Κάτω Χωρών είναι της άποψης ότι 

 η πρόταση δεν αφορά διασυνοριακό πρόβλημα ούτε θέμα το οποίο θα μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί μόνο μέσω της λήψης μέτρων σε επίπεδο ΕΕ. Επίσης δεν αφορά διασυνοριακό 

πρόβλημα ή θέμα το οποίο δεν θα μπορούσε να επιλυθεί από τα κράτη μέλη. Εκτός αυτού δεν 

είναι σαφές ποια θα ήταν η προστιθέμενη αξία της εναρμόνισης των ρυθμίσεων των επιμέρους 

κρατών μελών στον τομέα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, υπό το 

πρίσμα της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· 

 ο κοινωνικός τομέας και, στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

ιδιωτικής ζωής αποτελούν θέμα που εμπίπτει στις εθνικές αρμοδιότητες. Η ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αποτελεί κατ’ εξοχήν θέμα ατομικών επιλογών και, εν 

ανάγκη, επιλογών εθνικής πολιτικής, που απορρέουν από μια συγκεκριμένη εθνική, κοινωνική 

και πολιτισμική πραγματικότητα, και βασίζονται ταυτόχρονα στα εθνικά μέσα πολιτικής. 

 

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων των Κάτω Χωρών είναι της 

άποψης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προσκόμισε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι η πρόταση 

συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

 

Το παράρτημα περιλαμβάνει τις συνεισφορές των πολιτικών ομάδων στις οποίες διευκρινίζουν 

λεπτομερέστερα τις θέσεις τους μεταξύ άλλων και όσον αφορά την επικουρικότητα. 

 

Αντίτυπο της παρούσας επιστολής θα σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και στην 

ολλανδική κυβέρνηση. 

 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

 

Khadija Arib 

Πρόεδρος της Βουλής των Εκπροσώπων 

των Κάτω Χωρών 
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Παράρτημα στην επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συνεισφορές πολιτικών 

ομάδων 

 

Ακολουθούν οι συνεισφορές των διαφόρων πολιτικών ομάδων όσον αφορά την υπό εξέταση 

πρόταση ΕΕ. 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Κάτω Χωρών απαρτίζεται από 150 έδρες. Οι έδρες αυτές 

κατανέμονται ως ακολούθως: 

 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) 

 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της συμμόρφωσης της πρότασης με την αρχή της επικουρικότητας, 

υποβλήθηκαν παρατηρήσεις από οκτώ πολιτικές παρατάξεις. 

 

Επικουρικότητα 

 

Τα μέλη της ομάδας VVD εκφράζουν αρνητική γνώμη όσον αφορά την επικουρικότητα. Η 

πρόταση σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής προβλέπει 

ορισμένα νέα ή αυστηρότερα ελάχιστα πρότυπα για τη γονική άδεια, την άδεια πατρότητας και 

την οικογενειακή άδεια, μεταξύ άλλων το νέο δικαίωμα για τους πατέρες σε τουλάχιστον δέκα 

ημέρες άδειας κατά τη γέννηση του παιδιού τους.  Κατά την άποψη της Επιτροπής, με τη 

σήμερα ισχύουσα οδηγία (2010/18/ΕΕ), το δικαίωμα σε γονική άδεια για τους δύο γονείς δεν 

υλοποιείται σε επαρκή βαθμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί, μεταξύ άλλων, προβληματικό το 

γεγονός ότι δεν παρέχονται αρκετά κίνητρα στους άνδρες για να ζητούν γονική άδεια καθώς και 

ότι σε ορισμένα κράτη μέλη είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιητική η ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Η Επιτροπή συνάγει, ως εκ τούτου, το συμπέρασμα ότι το 

σημερινό νομικό πλαίσιο προσφέρει περιορισμένα μόνο κίνητρα στους άνδρες να 

αναλαμβάνουν εξίσου μεγάλο μερίδιο των καθηκόντων φροντίδας. 

 

Τα μέλη της ομάδας VVD είναι της άποψης ότι δεν υφίσταται αποδεδειγμένο διασυνοριακό 

πρόβλημα το οποίο τα κράτη μέλη δεν θα ήταν σε θέση να λύσουν τα ίδια. Η ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αποτελεί κατ’ εξοχήν θέμα ατομικών επιλογών και, εν 

ανάγκη, επιλογών εθνικής πολιτικής, που απορρέουν από μια συγκεκριμένη εθνική, κοινωνική 

και πολιτισμική πραγματικότητα, και βασίζονται ταυτόχρονα στα εθνικά μέσα πολιτικής. Δεν 

υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία από την επιβολή ελάχιστων προτύπων σε επίπεδο ΕΕ. Τα 

μέλη της ομάδας VVD επίσης δεν συμμερίζονται την άποψη ότι η ΕΕ μπορεί να επιβάλει ως 

γενικό στόχο ότι όλοι πρέπει στον ίδιο βαθμό να αναλαμβάνουν καθήκοντα φροντίδας. 
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Πρόκειται για απόφαση που επαφίεται κατά κύριο λόγο στην κρίση των ατόμων και των γονέων 

από κοινού. 

 

Επιπλέον, η πρόταση δεν περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση των συνεπειών των προτάσεων 

πολιτικής. Σε όλα τα κράτη μέλη οι ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις όπως και οι 

όροι εργασίας και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας αντιβαίνουν προς τους προτεινόμενους 

κανόνες. Πρόκειται για επιχείρηση που θα οδηγήσει οπωσδήποτε σε μεγάλο γραφειοκρατικό 

φόρτο, και, συνεπεία αυτού, σε πολλές επικρίσεις εις βάρος των (ευρωπαϊκών αρχών). 

 

Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των ειδικών προτάσεών της για τα ελάχιστα πρότυπα, 

λαμβάνει ως δεδομένο ότι η ίδια η Ολλανδία δεν είναι σε θέση να διαλέξει τους δικούς της 

στόχους, και μάλλον δεν διαθέτει τα μέσα για να διατυπώσει την πολιτική της βάσει των δικών 

της πολιτικών επιλογών. Εκτός αυτού, δεν είναι σαφές ποια θα ήταν η προστιθέμενη αξία από 

μια ενδεχόμενη σταδιακή εναρμόνιση των ρυθμίσεων σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στα διάφορα κράτη μέλη. Τα μέλη της ομάδας VVD δεν 

είναι της άποψης ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να επιτύχει αυτόματα καλύτερα το στόχο αυτό απ’ 

ό, τι τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Αντιθέτως. 

 

Τα μέλη της ομάδας PVV θεωρούν ότι ο κοινωνικός τομέας αποτελεί εθνική υπόθεση. Ως εκ 

τούτου, τα μέλη είναι της άποψης ότι ενδείκνυται μια αρνητική εκτίμηση όσον αφορά το κατά 

πόσο η πρόταση συνάδει με τη αρχή της επικουρικότητας. 

 

Τα μέλη της ομάδας CDA θεωρούν ότι εναπόκειται στα ίδια τα κράτη μέλη να καθορίσουν εάν 

και κατά πόσο θα μπορούσε, με τη λήψη μέτρων, να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, Δεν είναι θέμα που αφορά την Ευρώπη. Δεν υπάρχει 

διασυνοριακό πρόβλημα το οποίο δεν θα μπορούσαν τα ίδια τα κράτη μέλη να επιλύσουν. 

 

Τα μέλη της ομάδας D66 υποστηρίζουν θερμά την επέκταση της γονικής άδειας κατά τη 

γέννηση ενός παιδιού, ούτως ώστε οι πατέρες, αλλά και οι γυναίκες που συζούν με τη βιολογική 

μητέρα και οι σύντροφοι να μπορούν να περνούν περισσότερο χρόνο με το νεογέννητο παιδί 

τους. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη του παιδιού. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να 

προωθηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η διαφορά μεταξύ ανδρών και 

γυναικών ως προς τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη. Τα 

μέλη συμμερίζονται, ως εκ τούτου, την άποψη ότι πρέπει να είναι δυνατή η επίτευξη 

ισορροπημένης κατανομής μεταξύ εργασίας και καθηκόντων φροντίδας και ότι οι σύντροφοι 

πρέπει να μπορούν να μοιράζονται τα καθήκοντα αυτά μεταξύ τους, κατά ισόρροπο τρόπο. 

Δεδομένου ότι αυτή η επέκταση της γονικής άδειας είναι πολύ σημαντική, τα μέλη θεωρούν ότι 

θα ήταν λυπηρό εάν η Ολλανδία δεν ρύθμιζε η ίδια το θέμα αυτό, αλλά θα αναγκαζόταν να το 

πράξει βάσει ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. 

 

 Τα μέλη συμμερίζονται την άποψη της κυβέρνησης ότι, αφενός, είναι επιθυμητό να υπάρχει ένα 

ελάχιστο ευρωπαϊκό πρότυπο, ούτως ώστε, ενδεχομένως, να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Αφετέρου όμως πρέπει να υπάρχουν περιθώρια για 

διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Η διαμόρφωση της πολιτικής στον κοινωνικό τομέα 

αποτελεί πρωταρχικά καθήκον των ιδίων των κρατών μελών. Υπάρχουν οπωσδήποτε 

δυνατότητες για την ΕΕ να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στο πλαίσιο αυτό, όπως στις περιπτώσεις 

της οδηγίας για την άδεια μητρότητας του 1992 και της οδηγίας για τη γονική άδεια του 2010. 

Τα μέλη της ομάδας D66 θα ήθελαν, πριν προβούν στη διατύπωση της τελικής τους γνώμης, 

περαιτέρω εξηγήσεις για ποιο λόγο η οδηγία αυτή θα έπρεπε να εκπονηθεί σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο, γιατί δεν μπορούν τα ίδια τα κράτη μέλη να ασχοληθούν με το θέμα αυτό και για ποιο 

λόγο δεν έχει προτιμηθεί μια σύσταση αντί μιας οδηγίας. 

 

Τα μέλη της ομάδας GroenLinks θεωρούν ότι η πρόταση συνάδει με την αρχή της 

επικουρικότητας. Τα μέλη συμφωνούν με όλα τα επιχειρήματα που η Επιτροπή προβάλλει. 

Τα μέλη της ομάδας GroenLinks είναι της άποψης ότι οι ίδιοι βασικοί όροι εργασίας πρέπει να 

ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Οι ρυθμίσεις που διέπουν την άδεια 

αποτελούν μέρος των όρων αυτών. Για το λόγο αυτό εναπόκειται στην ΕΕ μα εκπονήσει 

διατάξεις στον τομέα αυτό. 

Επί του παρόντος τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη δεν κατορθώνουν σε επαρκή βαθμό να προωθούν 

την ίση κατανομή των καθηκόντων φροντίδας μεταξύ αδρών και γυναικών. Είναι θετικό να 

ρυθμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ελάχιστα πρότυπα χάρη στα οποία οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι 

απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά 

εργασίας προωθείται. 

 

Τα μέλη της ομάδας SP θεωρούν ότι η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

Τα μέλη της ομάδας SP είναι της άποψης ότι ο κοινωνικός τομέας και, στο πλαίσιο αυτό, η 

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής υπάγονται στις εθνικές αρμοδιότητες. 

Πρόκειται για τμήμα του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλειας, και το καθεστώς αυτό υπάγεται 

στις εθνικές αρμοδιότητες των κρατών μελών. Δεν πρόκειται για διασυνοριακό πρόβλημα ή για 

θέμα το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο με τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ. Επί του 

παρόντος εκκρεμεί π.χ. στην Ολλανδία νομοσχέδιο για την επέκταση της άδειας πατρότητας. 

 

Τα μέλη της ομάδας ChristenUnie είναι της άποψης ότι η πρόταση οδηγίας δεν συμβιβάζεται 

με την αρχή της επικουρικότητας. Παρά το γεγονός ότι τα μέλη δεν αντιτίθενται στην επέκταση 

της άδειας πατρότητας, μεταξύ άλλων, ή της άδειας για την ανάληψη καθηκόντων φροντίδας ή 

της λήψης περαιτέρω μέτρων σχετικά με συνδυασμό εργασία και φροντίδας, δεν πιστεύουν 

καθόλου ότι το θέμα αυτό θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να αποτελέσει ευρωπαϊκή 

αρμοδιότητα. Τα μέλη είναι της άποψης ότι τα μέτρα που προτείνονται σχετικά με την παροχή 

άδειας και άλλα συναφή μέτρα αποτελούν εθνική αρμοδιότητα, που δεν παρουσιάζει 

υπερεθνικές πτυχές τις οποίες τα ίδια τα κράτη μέλη δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. 

 

Τα μέλη της ομάδας SGP παρατηρούν ότι ακριβώς στα κράτη μέλη εναπόκειται το να 

καθορίζουν ποια είναι η σχέση μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής που θεωρείται 

ευκταία, λαμβανομένου υπόψη του πολιτισμού του συγκεκριμένου κράτους. Κατά την άποψη 

των μελών αυτών, η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στην απαίτηση της επικουρικότητας εις ό, το 

αφορά το ερώτημα κατά πόσο θα πρέπει να προβλεφθεί επίσης δικαίωμα σε άδεια μετ’ 

αποδοχών. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες πρέπει να περιορίζονται στο δικαίωμα σε άδεια. Τα μέλη δεν 

κατανοούν για ποιο λόγο θα χρειαζόταν μια ενιαία ρύθμιση ελάχιστων προτύπων για άδεια μετ’ 

αποδοχών ενόψει της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.  

 

Νομική βάση 

 

Τα μέλη της ομάδας VVD αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζει την πρόταση στο 

άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο αυτό 

αναφέρεται στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών εις ό, τι αφορά τις ευκαιρίες στη αγορά 

εργασίας και τη μεταχείριση στον χώρο εργασίας. Βάσει της πολύ γενικής διάταξης αυτής η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι καλείται να διατυπώσει πολύ συγκεκριμένα ελάχιστα πρότυπα 

σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Τα μέλη της ομάδας VVD 
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αμφισβητούν τον ισχυρισμό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την εντολή να παραμερίσει τις 

εθνικές αρχές όσον αφορά το εν λόγω θέμα. Η προβαλλόμενη νομική βάση περί ισότητας 

ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν ταυτίζεται καθόλου με νομική βάση που θα 

επέτρεπε στις Βρυξέλλες να επεμβαίνει στις προσωπικές επιλογές ανδρών και γυναικών όσον 

αφορά τη διοργάνωση της οικογενειακής τους ζωής. Η προβαλλόμενη νομική βάση είναι επίσης 

πολύ γενική και ακαθόριστη για να παρέχει βάση για υπέρβαση της αρμοδιότητας των εθνικών 

αρχών να εφαρμόζουν τη δική τους πολιτική. 

 

Τα μέλη της ομάδας PVV δεν διατύπωσαν σχόλια σχετικά με την νομική βάση. 

 

Τα μέλη της ομάδας CDA συμφωνούν με τη νομική βάση, αλλά θεωρούν ότι δεν συντρέχουν 

λόγοι για την εφαρμογή της εφόσον, κατά την άποψή τους, η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή 

της επικουρικότητας: Η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 

και ιδιωτικής ζωής υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. 

 

Τα μέλη της ομάδας D66 συμφωνούν με τη νομική βάση της πρότασης ΕΕ. 

 

Τα μέλη της ομάδας GroenLinks θεωρούν ορθή την νομική βάση της πρότασης ΕΕ, που 

προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Τα μέλη της ομάδας SP θεωρούν ορθή την νομική βάση. Ειδικότερα γιατί η διατύπωση είναι 

ιδιαίτερα γενική. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας, 

πρέπει να διευκρινιστεί ειδικότερα από τα ίδια τα κράτη μέλη. Για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού επαρκεί η οδηγία 2010/18/ΕΕ. 

 

Τα μέλη της ομάδας ChristenUnie είναι της άποψης ότι το άρθρο 153 ΣΛΕΕ επιβάλλει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση να κρατήσει διστακτική στάση όποτε τα κράτη μέλη είναι σε θέση να 

αναλαμβάνουν δράση τα ίδια. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να ξεπερνάει την 

υποστήριξη και το συμπλήρωμα της δράσης των κρατών μελών. Αυτό δεν συμβαίνει στην 

πρόταση οδηγίας και δεν είναι ούτε αναγκαίο ούτε ευκταίο όσον αφορά την παροχή άδειας. 

 

Τα μέλη της ομάδας SGP διαπιστώνουν ότι η νομική βάση της Συνθήκης αφορά τις ευκαιρίες 

στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στον χώρο εργασίας. Τα μέλη διαπιστώνουν ότι η 

πρόταση δεν αποβλέπει στην άρση πραγματικών εμποδίων ως προς τα θέματα αυτά, αλλά ότι 

επικεντρώνεται στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής βάσει επιχειρημάτων 

πολιτικής σκοπιμότητας. Το ευρύτερο αυτό μέλημα – ευρύτερο από ό,τι ενδείκνυνται βάσει της 

Συνθήκης – προκύπτει μεταξύ άλλων και από το στόχο που αποβλέπει στην υποστήριξη της 

ανάπτυξης της σταδιοδρομίας των γυναικών. Η άδεια πατρότητας επίσης σχετίζεται με ευρύτερη 

προοπτική, όπως η συμμετοχή στην ανατροφή των παιδιών. Τα μέλη διαπιστώνουν ότι η βάση 

της Συνθήκης δεν επαρκεί για τις ευρύτερες προτάσεις που αφορούν μέτρα τα οποία 

υπερβαίνουν τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στον χώρο εργασίας. 

Τα μέλη της ομάδας SGP διαπιστώνουν επίσης ότι η θέσπιση ενός δικαιώματος σε δέκα ημέρες 

άδειας μετ’ αποδοχών συνεπάγεται σοβαρή επιβάρυνση για μικρές επιχειρήσεις. Υπό το πρίσμα 

αυτό, η πρόταση επίσης δεν συμβαδίζει με την υποχρέωση που προβλέπεται στη Συνθήκη να 

αποφεύγονται παρόμοιες επιβαρύνσεις. 


