
 

NP\1129697HU.docx  PE607.873v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Jogi Bizottság 
 

11.7.2017 

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: a Holland Királyság alsóházának indokolt véleménye a szülők és gondozók 

vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről, 

valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

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

 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

A holland alsóház a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett irányelvre 

irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása 

tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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MELLÉKLET 

Jean-Claude Juncker 

Az Európai Bizottság elnöke, 

Rue de la Loi/Wetstraat 200 

B-1049 Bruxelles / Brussels 

Belgium 

Hága, 2017. június 27. 

 

Tárgy: Indokolt vélemény a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről szóló uniós 

javaslat (COM(2017)0253) szubszidiaritásáról 

 

Tisztelt Juncker Úr! 

 

A holland parlament alsóháza az előírt eljárásnak megfelelően, a szubszidiaritás elvének 

szempontjából megvizsgálta a fent említett javaslatot. Ennek során az Európai Unióról szóló 

szerződés 5. cikkét, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló, a 

Lisszaboni Szerződéshez csatolt 2. jegyzőkönyvet alkalmazta. 

 

E levelemmel tájékoztatom Önt arról, hogy az alsóház véleménye szerint a fenti javaslat sérti a 

szubszidiaritás elvét. 

 

A holland parlament alsóházának többsége szerint 

 a javaslat nem érint olyan határokon átnyúló problémát vagy témakört, amelyet kizárólag uniós 

szintű intézkedések révén lehet kezelni. Emellet nem érint olyan határokon átnyúló problémát 

vagy témakört, amelyet a tagállamok ne lennének képesek megoldani. Ráadásul nem világos, 

hogy a munka és a magánélet egyensúlyára vonatkozó szabályozás tagállamok közötti 

harmonizálása milyen előnyökkel jár a belső piac működése szempontjából; 

 a szociálpolitika és ezzel összefüggésben a munka és a magánélet egyensúlya elsődlegesen a 

nemzeti szintű döntéshozatal körébe tartozó ügy. A munka és a magánélet közötti egyensúly 

mindenekelőtt egyéni döntés, illetve szükség esetén nemzeti politika kérdése, amelyek 

mindegyike sajátos nemzeti, szociális és kulturális megfontolásokból ered, és részben a 

nemzeti szakpolitikai rendszeren alapul. 

 

A holland parlament alsóháza a fenti okok alapján arra a következtetésre jutott, hogy az Európai 

Bizottság nem bizonyította kielégítő módon, hogy a javaslat összeegyeztethető a szubszidiaritás 

elvével. 

 

A mellékletben megtalálhatók a parlamenti pártok hozzászólásai, amelyek egyebek mellett a 

szubszidiaritás tekintetében is részletesen ismertetik az egyes pártok álláspontját. 

 

E levet másolatban továbbítottuk az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a holland kormánynak is. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Khadija Arib 

az Alsóház elnöke 

Holland Parlament 
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Melléklet az Európai Bizottsághoz címzett levélhez: A parlamenti pártok hozzászólásai 

 

Az alábbiakban a különböző parlamenti pártok uniós javaslattal kapcsolatos hozzászólásai 

találhatók. 

 

A képviselőházban 150 képviselő foglal helyet. A mandátumok a következőképpen oszlanak 

meg: 

 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) 

 

A javaslatok szubszidiaritás elve szempontjából történő értékeléséhez nyolc parlamenti párt 

szólt hozzá. 

 

Szubszidiaritás 

 

A VVD képviselőcsoport tagjai úgy vélik, hogy a javaslat nem egyeztethető össze a 

szubszidiaritás elvével. A munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló javaslat több új 

vagy a korábbinál szigorúbb minimumnormákat ír elő a szülői, az apasági és a gondozói 

szabadság tekintetében, beleértve az apák számára biztosított új jogot legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük születése alkalmával. A Bizottság véleménye szerint a 

hatályos irányelv (2010/18/EU) nem érvényesíti kellőképpen mindkét szülő jogát a szülői 

szabadság kivételére. A Bizottság szemében az egyik probléma az, hogy a férfiak nem kapnak 

kellő ösztönzést arra, hogy gondozói szabadságra menjenek, a másik probléma pedig az, hogy 

a munka és a magánélet közötti egyensúly egyes tagállamokban kívánnivalót hagy maga után. 

A Bizottság véleménye szerint tehát a jelenlegi jogi keret csak korlátozott mértékben ösztönzi 

a férfiakat arra, hogy egyenlő mértékben vegyék ki részüket a gondozási feladatokból. 

 

A VVD képviselőcsoport tagjainak véleménye szerint nem áll fenn semmilyen olyan 

igazolható határokon átnyúló probléma, amelyet a tagállamok maguk ne tudnának megoldani. 

A munka és a magánélet közötti egyensúly mindenekelőtt egyéni döntés, illetve szükség 

esetén nemzeti politika kérdése, amelyek mindegyike sajátos nemzeti, szociális és kulturális 

megfontolásokból ered, és részben a nemzeti szakpolitikai rendszeren alapul. Az uniós szintű 

minimumnormák semmilyen egyértelmű többletértéket nem eredményeznek. A VVD 

képviselőcsoport tagjai azt is vitatják, hogy az EU általános célkitűzéssé teheti azt, hogy 

mindenki egyenlő mértékben vegye ki részét a gondozási feladatokból. Ez nagyon is az 

egyének, illetve a szülők közös döntése. 
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Emellett a javaslat a szakpolitikai javaslatok következményeinek megfelelő elemzését sem 

tartalmazza. A hatályos jogszabályok és rendelkezések, valamint a foglalkoztatási feltételek 

és kollektív megállapodások részletes feltételei is éles ellentétben állnak ezekkel a 

szabályokkal minden tagállamban. A rendszer működtetése is garantáltan jelentős 

bürokráciával járna, ami minden bizonnyal a hatóságok, különösen az európai hatóságok 

bírálatához vezetne. 

 

Ráadásul a minimumnormák sajátos megközelítésével a Bizottság azt feltételezi, hogy 

Hollandia maga nem képes arra, hogy kiválassza célkitűzéseit, illetve nem rendelkezik 

megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy saját politikai döntései alapján kialakítsa politikáját. Nem 

egyértelmű az sem, hogy teremtene-e bármilyen hozzáadott értéket a munka és a magánélet 

közötti egyensúly különböző tagállamok közötti fokozatos harmonizálása. A VVD 

képviselőcsoport tagjai szerint Európa nem képes automatikusan az egyes tagállamoknál 

hatékonyabban fellépni ezen a területen. Éppen ellenkezőleg. 

 

A PVV képviselőcsoport tagjai úgy vélik, hogy a szociálpolitika nemzeti ügy, ezért a 

javaslatot a szubszidiaritás elve alapján el kell utasítani. 

 

A CDA képviselőcsoport tagjai rámutatnak, hogy a tagállamok saját ügye annak 

megállapítása, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly elérhető-e, illetve milyen 

intézkedésekkel érhető el. Ez nem tartozik Európa hatáskörébe. Nincs olyan határokon 

átnyúló probléma, amelyet a tagállamok ne tudnának maguk is megoldani. 

 

A D66 képviselőcsoport tagjai nagyon is pártolják a szülői szabadság kiterjesztését gyermek 

születésekor, amelynek eredményeként az apák, valamint az élettársak és a vér szerinti 

anyával együtt élő nők több időt tölthetnek újszülött gyermekükkel. Ez nagyon fontos a 

gyermek fejlődése szempontjából. Emellett a nők foglalkoztatásának előmozdítása is nagyon 

fontos. A férfiak és a nők foglalkoztatási aránya közötti eltérés még mindig túlzott mértékű. A 

képviselőcsoport tagjai ezért egyetértenek azzal, hogy lehetővé kell tenni az idő munka és 

gondozási feladatok közötti kiegyensúlyozott felosztását, és hogy az élettársak számára 

lehetővé kell tenni, hogy kiegyensúlyozott módon osztozzanak ezekben a feladatokban. Mivel 

fontos e rendelkezések kibővítése, a képviselőcsoport tagjai csalódottak lennének, ha 

Hollandia nem vezetné be magától ezeket a szükséges intézkedéseket, és az európai 

jogszabályoknak kellene erre kötelezniük az országot. 

 

A képviselőcsoport tagjai egyetértenek a kormánnyal abban, hogy egyrészt kívánatos, hogy 

legyenek olyan európai minimumnormák, amelyek eredményeként egyenlő versenyfeltételek 

alakulnak ki a tagállamok között. Másrészt viszont teret kell hagyni a tagállamok közötti 

különbségek számára is. A szociálpolitika alakítása pedig elsődlegesen a tagállamokra 

tartozik. Természetesen az Unió is játszhat szerepet ezen a téren, ahogy például a szülési 

szabadságról szóló 1992-es irányelv és a szülői szabadságról szóló 2010-es irányelv esetében 

is történt. Mielőtt a D66 képviselőcsoport tagjai végleges véleményt nyilvánítanak, 

szeretnének további magyarázatot kapni annak alátámasztására, hogy miért van szükség ezen 

irányelv európai szinten történő elfogadására, miért nem szabályozhatják ezt az ügyet maguk 

a tagállamok, és miért nem döntöttek úgy, hogy irányelv helyett ajánlást adnak ki. 

 

A GroenLinks képviselőcsoport tagjainak véleménye szerint a javaslat összeegyeztethető a 

szubszidiaritás elvével. A képviselőcsoport tagjai egyetértenek a Bizottság által elővezetett 

valamennyi érvvel. 



 

NP\1129697HU.docx 5/6 PE607.873v01-00 

 HU 

A GroenLinks képviselőcsoport tagjai szerint a munkavállalókat egész Európában azonos 

alapfeltételek mellett kell foglalkoztatni. A szabadságra vonatkozó szabályok részét képezik 

ennek. Az Uniónak tehát joga van ilyen tárgyú jogszabályokat javasolni. 

Az EU-tagállamok jelenleg nem eléggé sikeresek a gondozási feladatok nők és férfiak közötti 

egyenlő megosztásának előmozdítása terén. Helyes, hogy az Európai Unió minimumnormákat 

határoz meg, azonos jogokat biztosítva az európai munkavállalók számára és előmozdítva a 

nemek közötti egyenlőséget a munkaerőpiacon. 

 

Az SP képviselőcsoport tagjai úgy vélik, hogy a javaslat nem egyeztethető össze a 

szubszidiaritás elvével. Az SP képviselőcsoport tagjai szerint a szociális ügyek, valamint a 

munka és a magánélet közötti egyensúly nemzeti ügy. Ezek a kérdések a szociális biztonsági 

rendszer részét képezik, és ez a rendszer a tagállamok ügye. A javaslat emellett nem érint 

olyan határokon átnyúló problémát vagy témakört, amelyet kizárólag uniós szintű 

intézkedések révén lehet kezelni. Hollandiában például jelenleg folyamatban van egy olyan 

jogalkotási javaslat, amely kiterjesztené az apasági szabadságot. 

 

A ChristenUnie képviselőcsoport tagjai szerint az irányelvre irányuló javaslat sérti a 

szubszidiaritás elvét. Noha a képviselőcsoport tagjai nem ellenzik például az apasági vagy a 

gondozói szabadság vagy a kiterjesztésének vagy a foglalkoztatásra és a gondozásra 

vonatkozó egyéb további intézkedések meghozatalának gondolatát, véleményük szerint ezek 

semmiképpen nem képezhetik európai szintű döntéshozatal tárgyát. A képviselőcsoport tagjai 

úgy vélik, hogy a szabadság kiadására és kapcsolódó kérdésekre vonatkozó javasolt 

intézkedések nemzeti ügynek minősülnek, amelyeknek nincsenek olyan határokon átnyúló 

vonatkozásai, amelyeket a tagállamok maguk ne tudnának kezelni. 

 

Az SGP képviselőcsoport tagjai rámutatnak arra, hogy kifejezetten a tagállamok feladata 

annak meghatározása, hogy az adott tagállam kultúrájának fényében a foglalkoztatás és a 

magánélet között milyen viszonyt tartanak kívánatosnak. A képviselőcsoport tagjai szerint a 

javaslat különösen ellentétes a szubszidiaritás elvével annál a kérdésnél, hogy legyen-e 

fizetett szabadsághoz való jog is. Az európai jogalkotásnak a szabadság kivételéhez való jogra 

kell korlátozódnia. A képviselőcsoport tagjai számára nem világos, hogy a belső piac 

működése szempontjából miért lenne szükség fizetett szabadságra vonatkozó egységes 

minimumnormákra. 

 

Jogalap 

 

A VVD képviselőcsoport tagjai rámutatnak arra, hogy a Bizottság az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 153. cikkére alapozza javaslatát. Az említett cikk a férfiak és 

nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségére és az egyenlő munkahelyi bánásmódra vonatkozik. A 

Bizottság e nagyon általános rendelkezést használja fel arra, hogy rendkívül konkrét 

minimumszabályokat javasoljon a munka és a magánélet közötti egyensúly vonatkozásában. 

A VVD képviselőcsoport tagjai vitatják, hogy a Bizottság felhatalmazással rendelkezik arra, 

hogy félresöpörje a nemzeti hatóságokat ezen a területen. A férfiak és nők munkaerőpiaci 

esélyegyenlőségére vonatkozó állítólagos jogalap messze áll attól, hogy jogalapot teremtsen 

Brüsszel számára arra, hogy beavatkozzon a nők és férfiak személyes döntéseibe saját családi 

életük megszervezésével kapcsolatban.  Az állítólagos jogalap emellett túlságosan általános és 

meghatározhatatlan ahhoz, hogy jogalapot teremtsen a nemzeti hatóságok saját szakpolitikák 

folytatására vonatkozó hatásköreinek félresöpréséhez. 
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A PVV képviselőcsoport tagjai nem kívánnak észrevételeket tenni a jogalappal kapcsolatban. 

 

A CDA képviselőcsoport tagjai egyetértenek a jogalappal, de nem tekintik azt 

alkalmazandónak, mivel véleményük szerint a szubszidiaritás elve nem érvényesül: a munka 

és a magánélet egyensúlyának javítására irányuló intézkedések a nemzeti hatóságok 

kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

 

A D66 képviselőcsoport tagjai megfelelőnek tartják az uniós javaslat jogalapját. 

 

A GroenLinks képviselőcsoport tagjai kedvező véleményt fogalmaznak meg az uniós 

javaslat Bizottság által javasolt jogalapjával kapcsolatban. 

 

Az SP képviselőcsoport tagjai megfelelőnek tartják az uniós javaslat jogalapját, elsősorban 

azért, mert annak megfogalmazása ilyen általános. A férfiak és nők munkaerőpiaci 

esélyegyenlősége és az egyenlő munkahelyi bánásmód megvalósításának konkrét módja a 

tagállamok saját hatáskörébe tartozik. A 2010/18/EU elegendő. 

 

A ChristenUnie képviselőcsoport tagjai szerint az EUMSZ 153. cikke megköveteli az 

Európai Uniótól, hogy visszafogottságot gyakoroljon, amennyiben a tagállamok képesek a 

fellépésre. Az Európai Unió fellépésének kiegészítő és támogató jellegűnek kell lennie. Az 

irányelvjavaslat esetében nem ez a helyzet, és a szabadságok kiadásával kapcsolatban ez nem 

is szükséges és nem is kívánatos. 

 

Az SGP képviselőcsoport tagjai rámutatnak arra, hogy a Szerződésben foglalt jogalap a 

munkaerőpiaci lehetőségekre és a munkahelyi bánásmódra vonatkozik. A képviselőcsoport 

tagjai rámutatnak, hogy a javaslat nem e kérdésekkel összefüggő tényleges akadályok 

felszámolására irányul, hanem – a politikai kívánatosságra vonatkozó megfontolások alapján 

– a munka és a magánélet közötti egyensúlyra összpontosít. Ezt a szélesebb – a Szerződés 

alapján helyénvalónál szélesebb – hatókört többek között a nők munkahelyi előmenetelének 

támogatására vonatkozó célkitűzés is mutatja. Az apasági szabadság célja is szélesebb körű, 

például a gyermeknevelésben való részvétel. A képviselőcsoport tagjainak véleménye szerint 

a Szerződésben foglalt jogalap nem megfelelő olyan intézkedések alátámasztására, amelyek 

túlmennek a munkaerőpiaci esélyegyenlőség és a munkahelyi bánásmód tárgyán. 

 

Az SGP képviselőcsoport tagjai rámutatnak arra is, hogy a tíznapos fizetett szabadsághoz való 

jog súlyos terhet róna a kisvállalkozásokra. Ennélfogva a javaslat aligha felel meg az ilyen 

terhek elkerülésére vonatkozó, Szerződésben rögzített kötelezettségnek. 

 


