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PAGRĮSTA NACIONALINIO 
PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL 

SUBSIDIARUMO 

Tema: Pagrįsta Nyderlandų Karalystės Antrųjų Rūmų nuomonė dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų 

profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos 

direktyva 2010/18/ES 

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

 

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Nyderlandų Antrieji Rūmai pateikė Parlamentui pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto 

pasiūlymo dėl direktyvos. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

Jeanui-Claude‘ui Junckeriui 

Europos Komisijos Pirmininkui 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Briuselis 

Belgija 

Haga, 2017 m. birželio 27 d. 

 

Tema: Pagrįsta nuomonė dėl ES pasiūlymo dėl direktyvos dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyros (COM(2017) 253) atitikties subsidiarumo principui 

 

Gerb. J.-C. Junckeri, 

 

 

Generalinių Luomų Antrieji Rūmai, vadovaudamiesi nustatyta procedūra, įvertino, ar nurodytas 

pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą. Nagrinėjant pasiūlymą buvo remiamasi ES sutarties 

5 straipsniu ir Lisabonos sutarties Protokolu Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 

taikymo. 

 

Šiuo laišku informuojame, kad, Generalinių Luomų Antrųjų Rūmų nuomone, minėtu pasiūlymu 

pažeidžiamas subsidiarumo principas. 

 

Dauguma Generalinių Luomų Antrųjų Rūmų narių mano, kad 

 pasiūlymas nesusijęs su tarpvalstybine problema arba klausimu, kuris galėtų būti sprendžiamas 

tik taikant ES lygmens priemones. Jis taip pat nesusijęs su tarpvalstybine problema arba 

klausimu, kurio negalėtų išspręsti valstybės narės. Taip pat neaišku, kokia pridėtinė vertė būtų 

sukurta suderinus valstybių narių teisės aktus dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyros, atsižvelgiant į vidaus rinkos veikimą; 

 socialinė sritis, taigi profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra yra nacionalinės 

kompetencijos klausimas. Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra visų pirma yra 

asmeninio pasirinkimo ir prireikus nacionalinės politikos klausimas ir abu šie aspektai susiję su 

konkrečiais nacionaliniais, socialiniais ir kultūriniais argumentais, iš dalies grindžiamais 

nacionaline politikos sistema. 

 

Dėl išvardytų priežasčių Generalinių Luomų Antrieji Rūmai daro išvadą, kad Europos Komisija 

nepakankamai įrodė, kad pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą. 

 

Priede pateikiamas frakcijų indėlis, kuriame jos išsamiau išdėsto savo poziciją, be kita ko, dėl 

subsidiarumo principo. 

 

Europos Parlamentui, Tarybai ir Nyderlandų Vyriausybei bus išsiųstos šio laiško kopijos. 

 

 

Pagarbiai 

 

Khadija Arib 

Generalinių Luomų Antrųjų Rūmų 

Pirmininkė 
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Laiško Europos Komisijai priedas: frakcijų indėlis 

 

Toliau pateikiamas įvairių frakcijų indėlis ES pasiūlymo klausimu. 

 

Generalinių Luomų Antrieji Rūmai turi 150 vietų. Šios vietos yra paskirstytos taip: 

 Liaudies laisvės ir demokratijos partija (nl. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) – 

VVD (33); 

 Laisvės partija (nl. Partij voor de vrijheid) – PVV (20); 

 Krikščionių demokratų partija (nl. Christen Democratisch Appel) – CDA (19); 

 „Demokratai 66“ (nl. Democraten 66) – D66 (19); 

 Žaliųjų kairiųjų partija (nl. GroenLinks ) – GL (14); 

 Socialistų partija (nl. Socialistische Partij) – SP (14); 

 Darbo partija (nl. Partij van de Arbeid) – PvdA (9); 

 Krikščionių sąjunga (nl. ChristenUnie) – CU (5); 

 Partija „Už gyvūnus“ (nl. Partij voor de dieren) – PvdD (5); 

 50PLUS (4); 

 Politiškai reformuota partija (nl. Staatkundig Gereformeerde Partij) – SGP (3); 

 DENK (3); 

 Demokratijos forumas (nl. Forum voor Democratie) – FvD (2). 

 

Vertinant, ar šis pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą, savo nuomonę išsakė aštuonios 

frakcijos. 

 

Subsidiarumo principas 

 

VVD frakcijos nariai mano, kad pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. Pasiūlyme dėl 

profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros numatoma keletas naujų arba patobulintų 

būtiniausių vaiko priežiūros, tėvystės ir šeimos narių priežiūros atostogų standartų, be kita ko, 

naujai numatoma tėvo teisė gimus vaikui pasinaudoti ne mažiau kaip 10 darbo dienų tėvystės 

atostogomis. Anot Komisijos, taikant galiojančią direktyvą (2010/18/ES) abu tėvai 

nepakankamai naudojasi teise į vaiko priežiūros atostogas. Komisijos nuomone, problema kyla, 

be kita ko, dėl to, kad vyrai nepakankamai skatinami imti šeimos narių priežiūros atostogas ir 

kad kai kuriose valstybėse narėse nepakankamai užtikrinama profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyra. Todėl Komisija padaro išvadą, kad esama teisine sistema sukuriama nedaug 

paskatų vyrams prisiimti lygią su moterimis priežiūros pareigų dalį. 

 

VVD frakcijos nariai laikosi nuomonės, kad tai nėra akivaizdi tarpvalstybinė problema, kurios 

negalėtų išspręsti pačios valstybės narės. Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra visų 

pirma yra asmeninio pasirinkimo ir prireikus nacionalinės politikos klausimas ir abu šie aspektai 

susiję su konkrečiais nacionaliniais, socialiniais ir kultūriniais argumentais, iš dalies 

grindžiamais nacionaline politikos sistema. Nustačius ES masto būtiniausius standartus nebus 

sukurta akivaizdi pridėtinė vertė. VVD frakcijos nariai taip pat prieštarauja nuomonei, jog ES 

gali nustatyti bendrą tikslą, kad kiekvienas asmuo turėtų imtis to paties masto priežiūros pareigų. 

Tai visų pirma sprendimas, kurį bendrai priimti turi patys asmenys ir tėvai. 

 

Be to, pasiūlyme stokojama išsamios politinių pasiūlymų pasekmių analizės. Galiojantys teisės 

aktai ir reglamentai ir dabartinės įdarbinimo sąlygų bei kolektyvinių sutarčių sąlygos labai 

nedera su šiomis taisyklėmis visose valstybėse narėse. Joms įsigaliojus bus aiškiai sukurta daug 

biurokratizmo, o tai lems valdžios institucijų, taip pat ES institucijų, kritiką. 
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Be to, Komisija, konkrečiai nustatydama būtiniausius standartus, mano, kad Nyderlandai patys 

negali nusistatyti savo tikslų arba neturi reikiamų priemonių politikai formuoti, remiantis jų 

pačių politiniais pasirinkimais. Taip pat nėra aišku, ar palaipsniui suderinus įvairių valstybių 

narių profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros reglamentavimą būtų užtikrinta pridėtinė 

vertė. VVD frakcijos nariai nemano, kad Europa automatiškai yra labiau pajėgi veikti šioje 

srityje nei atskiros valstybės narės. Netgi priešingai. 

 

PVV frakcijos nariai laikosi nuomonės, kad socialinė sritis yra nacionalinės kompetencijos 

klausimas, taigi pasiūlymas turėtų būti atmestas dėl neatitikties subsidiarumo principui. 

 

CDA frakcijos nariai nurodo, kad pačios valstybės narės turėtų spręsti, ar reikėtų imtis 

priemonių profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai užtikrinti ir kaip jų turėtų būti 

imamasi. Šis klausimas nepriklauso Europos kompetencijai. Tai nėra tarpvalstybinė problema, 

kurios negalėtų išspręsti pačios valstybės narės. 

 

D66 frakcijos nariai labai pritaria pasiūlymui numatyti ilgesnes vaiko priežiūros atostogas 

gimus vaikui, dėl kurių tėvai, bet taip pat ir moterys bei partneriai, gyvenantys su biologinėmis 

motinomis, galėtų praleisti daugiau laiko su naujagimiu. Tai labai svarbu vaiko vystymosi 

požiūriu. Taip pat labai svarbu skatinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Vyrų ir moterų 

dalyvavimo darbo rinkoje lygis vis dar labai skiriasi. Taigi nariai pritaria nuomonei, kad turėtų 

būti galima sukurti profesinio gyvenimo ir priežiūros pareigų pusiausvyrą ir kad partneriai turėtų 

galėti vienodai dalytis šiomis pareigomis. Atsižvelgiant į šių nuostatų išplėtimo svarbą, nariams 

būtų apmaudu, jeigu Nyderlandai patys nenumatytų reikiamų priemonių, bet būtų priversti tai 

padaryti pagal ES teisės aktus. 

 

Nariai pritaria vyriausybės nuomonei, kad, viena vertus, būtų gerai nustatyti būtiniausią Europos 

standartą, kuriuo būtų sukurtos vienodos sąlygos valstybėse narėse. Kita vertus, reikėtų palikti 

erdvės valstybių narių skirtumams. Taip pat socialinės politikos formavimas visų pirma 

priklauso valstybių narių kompetencijai. Žinoma, ES gali atlikti tam tikrą vaidmenį šioje srityje, 

pvz., 1992 m. buvo priimta motinystės atostogų direktyva, o 2010 m. – vaiko priežiūros atostogų 

direktyva. Prieš pateikdami galutinį vertinimą D66 frakcijos nariai norėtų, kad būtų pateiktas 

tolesnis pagrindimas, kodėl ši direktyva turėtų būti priimta Europos lygmeniu, kodėl klausimo 

negali reglamentuoti pačios valstybės narės ir kodėl buvo nuspręsta pateikti direktyvą, o ne 

rekomendaciją. 

 

GroenLinks frakcijos nariai mano, kad pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą. Nariai 

pritaria visiems Komisijos pateiktiems argumentams. 

GroenLinks frakcijos nariai laikosi nuomonės, kad Europoje darbuotojams turėtų būti sudarytos 

tokios pačios būtiniausios darbo sąlygos. Tai apima ir atostogas reglamentuojančias taisykles. 

Todėl ES turėtų šiuo klausimu pasiūlyti teisės aktus. 

Šiuo metu ES valstybėms narėms nepakankamai pavyksta užtikrinti vienodą priežiūros pareigų 

padalijimą tarp vyrų ir moterų. Būtų gerai, jei Europos Sąjunga nustatytų būtiniausius standartus, 

kuriuos taikant Europos darbuotojai naudotųsi tomis pačiomis teisėmis ir būtų skatinama vyrų ir 

moterų lygybė darbo rinkoje. 

 

SP frakcijos nariai mano, kad pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. SP frakcijos nariai 

laikosi nuomonės, kad socialinė sritis, taigi profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra yra 

nacionalinės kompetencijos klausimas. Tai yra socialinės apsaugos sistemos, dėl kurios 
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sprendimus priima valstybė narė, dalis. Klausimas taip pat nesusijęs su tarpvalstybine problema 

arba klausimu, kuris galėtų būti sprendžiamas tik taikant ES lygmens priemones. Pavyzdžiui, 

šiuo metu Nyderlanduose rengiamas teisės aktas, kuriuo siekiama išplėsti tėvystės atostogų 

nuostatas. 

 

ChristenUnie frakcijos nariai mano, kad direktyva neatitinka subsidiarumo principo. Nors 

nariai pritartų, be kita ko, tėvystės arba šeimos narių priežiūros atostogų nuostatų išplėtimui ar 

tam, kad būtų imamasi tolesnių priemonių, susijusių su darbu ir priežiūra, jie laikosi nuomonės, 

kad šis klausimas jokiu būdu neturėtų būti sprendžiamas Europos lygmeniu. Nariai mano, kad 

pasiūlytos priemonės dėl atostogų suteikimo ir atitinkamų klausimų priklauso nacionalinei 

kompetencijai ir nėra jokių susijusių tarpvalstybinių aspektų, dėl kurių negalėtų spręsti pačios 

valstybės narės. 

 

SGP frakcijos nariai pažymi, kad visų pirma valstybės narės sprendžia dėl to, koks turėtų būti 

profesinio ir asmeninio gyvenimo santykis, atsižvelgdamos į atitinkamos valstybės narės kultūrą. 

Šių narių nuomone, ypač pasiūlymo dalis, kurioje svarstoma, ar turėtų būti nustatyta ir teisė į 

mokamas atostogas, neatitinka subsidiarumo principo. Europos teisės aktai turėtų apsiriboti teise 

pasiimti atostogas. Šiems nariams neaišku, kodėl, atsižvelgiant į vidaus rinkos veikimą, reikėtų 

nustatyti vienodą būtiniausią standartą dėl mokamų atostogų. 

 

Teisinis pagrindas 

 

VVD frakcijos nariai nurodo, kad Komisija grindžia pasiūlymą Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 153 straipsniu. Šiame straipsnyje nurodoma moterų ir vyrų lygybė dėl galimybių darbo 

rinkoje ir požiūrio darbe. Komisija laiko šią labai bendro pobūdžio nuostatą kvietimu pasiūlyti 

labai konkrečias būtiniausias profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros taisykles. VVD 

frakcijos nariai ginčija tai, kad Komisija turi įgaliojimus nustumti į šalį nacionalines valdžios 

institucijas šioje srityje. Tariamas teisinis pagrindas dėl lygių vyrų ir moterų galimybių nėra 

teisinis pagrindas, pagal kurį Briuselis gali kištis į vyrų ir moterų asmeninį pasirinkimą, susijusį 

su jų šeimos gyvenimo organizavimu. Tariamas teisinis pagrindas taip pat yra pernelyg bendro 

pobūdžio ir neapibrėžtas, kad suteiktų pagrindą nepaisyti nacionalinių valdžios institucijų 

įgaliojimų laikytis savo politikos šioje srityje. 

 

PVV frakcijos nariai neturi pastabų dėl teisinio pagrindo. 

 

CDA frakcijos nariai pritaria teisiniam pagrindui, tačiau mano, kad jis netaikytinas, nes laikosi 

nuomonės, kad nesilaikoma subsidiarumo principo: profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyros didinimo priemonės priklauso tik nacionalinių valdžios institucijų kompetencijai. 

 

D66 frakcijos nariai mano, kad ES pasiūlymo teisinis pagrindas yra teisingas. 

 

GroenLinks frakcijos nariai mano, kad Komisijos pateiktas ES pasiūlymo teisinis pagrindas yra 

teisingas. 

 

SP frakcijos nariai mano, kad ES pasiūlymo teisinis pagrindas yra teisingas. Visų pirma dėl to, 

kad jis yra labai bendro pobūdžio. Valstybės narės pačios turi spręsti, kaip konkrečiai turėtų būti 

užtikrinta vyrų ir moterų lygybė atsižvelgiant į galimybes darbo rinkoje ir požiūrį darbe. 

Pakanka taikyti Direktyvą 2010/18/ES. 
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ChristenUnie frakcijos nariai mano, kad pagal SESV 153 straipsnį numatoma, jog Europos 

Sąjunga turėtų susilaikyti tuo atveju, kai valstybės narės pačios gali imtis veiksmų. Europos 

Sąjungos veiksmais jie turėtų būti daugiausia papildomi arba remiami. Tačiau taip nėra šio 

pasiūlymo dėl direktyvos atveju, taip pat tai nėra būtina arba pageidaujama sprendžiant atostogų 

suteikimo klausimą. 

 

SGP frakcijos nariai pažymi, kad Sutarties teisinis pagrindas susijęs su galimybėmis darbo 

rinkoje ir požiūriu darbe. Šios frakcijos nariai taip pat pažymi, kad pasiūlymu neketinama 

pašalinti tikrų kliūčių šiuo požiūriu, tačiau remiantis politinio tinkamumo sumetimais didžiausias 

dėmesys skiriamas profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai. Ši platesnė taikymo sritis 

(t. y. platesnė nei apibrėžta Sutartyje) matoma, be kita ko, atsižvelgiant į tikslą remti moterų 

karjeros galimybes. Taip pat ir tėvystės atostogų nuostatomis siekiama platesnio tikslo, pvz., 

dalyvavimo auklėjant vaiką. Šios frakcijos nariai konstatuoja, kad Sutarties pagrindas yra 

netinkamas, jei juo grindžiami pasiūlymai, apimantys daugiau nei galimybės darbo rinkoje ir 

požiūris darbe. 

SGP frakcijos nariai taip pat pažymi, kad teisė į 10 dienų mokamas atostogas sukurtų didelę 

naštą mažosioms įmonėms. Taigi pasiūlymas sunkiai suderinamas su Sutartyje numatyta 

prievole vengti tokios naštos. 


