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VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS 
ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI 

Temats: Nīderlandes Karalistes parlamenta Otrās palātas pamatots atzinums par 

priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās 

dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes 

Direktīvu 2010/18/ES 

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

 

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu 

ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas dienas 

var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam pamatotu atzinumu, 

kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Nīderlandes parlamenta Otrās palātas pamatots atzinums par minēto 

direktīvas priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

Jean-Claude Juncker 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs 

Rue de la Loi/Wetstraat 200 

1049 Brussels 

Beļģija 

Hāgā, 2017. gada 27. jūnijā 

 

Temats: Pamatots atzinums par subsidiaritāti ES direktīvas priekšlikumā par darba un privātās dzīves 

līdzsvaru (COM(2017)0253) 

 

Godātais J.C. Juncker kungs! 

 

Saskaņā ar šim nolūkam paredzēto kārtību parlamenta Otrā palāta izskatīja iepriekš minētā 

priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes principam. To darot, tas piemēroja Līguma par Eiropas 

Savienību 5. pantu un Lisabonas līguma 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes 

principu piemērošanu. 

 

Ar šo vēstuli es Jūs informēju, ka parlamenta Otrā palāta uzskata, ka iepriekšminētais priekšlikums 

neatbilst subsidiaritātes principam. 

 

Nīderlandes Karalistes parlamenta Otrās palātas deputātu vairākums uzskata, ka 

 priekšlikums neattiecas uz starptautisku problēmu vai lietu, kas varētu tikt risināta tikai ar ES 

līmeņa pasākumiem. Priekšlikums neattiecas arī uz starptautisku problēmu vai lietu, ko 

nevarētu risināt dalībvalstis. Turklāt nav skaidrs, kāds ir ieguvums no tiesiskā regulējuma par 

darba un privātās dzīves līdzsvaru saskaņošanu starp dalībvalstīm, ņemot vērā iekšējā tirgus 

darbību; 

 sociālās politikas joma un šajā kontekstā arī darba un privātās dzīves līdzsvars ir galvenokārt 

valsts līmeņa jautājumi. Darba un privātās dzīves līdzsvars viennozīmīgi ir personīgās izvēles 

un attiecīgā gadījumā valsts politikas jautājums, kas izriet no īpašiem valsts, sociālajiem un 

kultūras apsvērumiem, daļēji balstoties uz valsts politikas sistēmu. 

 

Iepriekš minēto iemeslu dēļ Nīderlandes Karalistes parlamenta Otrās palāta secināja, ka Eiropas 

Komisija nav pietiekami pierādījusi, ka priekšlikums atbilst subsidiaritātes principam. 

 

Pielikumā ir izklāstīti dažādu parlamenta politisko grupu viedokļi debatēs, kurās tās sīkāk izskaidro 

savu nostāju attiecībā uz subsidiaritāti un citus jautājumus. 

 

Šīs vēstules kopija tiks nosūtīta arī Eiropas Parlamentam, Padomei un Nīderlandes valdībai. 

 

 

Ar cieņu, 

 

Khadija Arib 

Parlamenta Otrās palātas 

priekšsēdētāja 
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Pielikums Eiropas Komisijai sagatavotajai vēstulei par politisko grupu viedokli 

 

Turpmāk tekstā ir atspoguļots dažādu politisko grupu viedoklis par šo ES priekšlikumu. 

 

Nīderlandes Parlamenta Otrajā palātā ir 150 vietas. Šīs vietas ir sadalītas šādi: 

 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 voor de vrijheid — PvdA (9) 

 ChristenUnie — CU (5) 

 Partij voor de vrijheid — PvdD (5) 

 50PLUS (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij — (SGP) (3) 

 DENK (3) 

 Foruma voor Democratie — FvD (2) 

 

Astoņas politiskās grupas ir iesniegušas viedokli par priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes 

principam. 

 

Subsidiaritāte 

 

VVD politiskās grupas biedri uzskata, ka priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam. 

Priekšlikumā par darba un privātās dzīves saskaņošanu ir paredzēti vairāki jauni vai stingrāki 

obligātie standarti attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu, paternitātes atvaļinājumu un 

aprūpētāju atvaļinājumu, tostarp jaunas tiesības tēviem izmantot vismaz desmit darba dienu 

ilgu atvaļinājumu saistībā ar bērna piedzimšanu. Komisija uzskata, ka pašreizējā direktīva 

(2010/18/ES) pienācīgi nenodrošina tiesības abiem vecākiem ņemt bērna kopšanas 

atvaļinājumu. Viena no problēmām, pēc Komisijas domām ir tā, ka vīrieši nav pietiekami 

motivēti ņemt aprūpētāja atvaļinājumu, turklāt ar darba un privātās dzīves līdzsvaru saistītie 

atvaļinājumi dažās dalībvalstīs netiek pietiekami ņemti vērā. Tādēļ Komisija uzskata, ka 

spēkā esošais tiesiskais regulējums vīriešus tikai ierobežoti motivē uzņemties vienlīdzīgu daļu 

aprūpes pienākumu. 

 

VVD politiskās grupas biedri šajā jautājumā nesaskata nekādu pierādāmu pārvalstisku 

problēmu, kuru dalībvalstis pašas nevarētu atrisināt. Darba un privātās dzīves līdzsvars 

viennozīmīgi ir personīgās izvēles un atbilstošā gadījumā valsts politikas jautājums, kas izriet 

no īpašiem valsts, sociālajiem un kultūras apsvērumiem, daļēji balstoties uz valsts politikas 

sistēmu. ES mēroga minimālie standarti nesniedz skaidru pievienoto vērtību. VVD politiskās 

grupas biedri apstrīd arī to, ka ES kā vispārēju mērķi var apstiprināt to, ka ikvienam vajadzētu 

vienādā mērā uzņemties aprūpes pienākumus. Par to būtu jālemj galvenokārt katram personīgi 

un vecākiem kopīgi. 

 

Turklāt šis priekšlikums nesatur atbilstošu analīzi par politikas priekšlikuma radītajām sekām. 

Spēkā esošie tiesību akti un regulējums, kā arī detalizēta aktuālā informācija par 

nodarbinātības noteikumiem un kolektīvajiem līgumiem ir ļoti lielā mērā pretrunā šiem 
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noteikumiem visās dalībvalstīs. Šādas darbības garantēti radīs lielu birokrātiju, kas 

neapšaubāmi izsauks iestāžu, jo īpaši Eiropas iestāžu, kritiku. 

 

Turklāt ar Komisijas īpašo pieeju minimālajiem standartiem tā pieņem, ka Nīderlande pati 

nevar izvēlēties savus mērķus vai arī ka tai nav pareizo instrumentu, lai izstrādātu politiku, 

pamatojoties uz savu politisko izvēli. Tāpat nav skaidrs, vai pakāpeniska noteikumu par darba 

un privātās dzīves līdzsvaru saskaņošana dažādās dalībvalstīs varētu sniegt pievienoto vērtību. 

VVD politiskās grupas biedri vairs automātiski neuzskata Eiropu par šajā jomā spējīgāku 

rīkoties nekā atsevišķas dalībvalstis. Gluži pretēji. 

 

PVV politiskās grupas biedri uzskata, ka sociālā politika ir dalībvalsts kompetence, tāpēc 

priekšlikums ir jānoraida, pamatojoties uz subsidiaritātes principu. 

 

CDA politiskās grupas biedri norāda, ka tas ir pašu dalībvalstu ziņā noteikt, vai un kā 

pasākumi var nodrošināt darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tas neietilpst ES kompetencē. Tā 

nav starptautiska problēma, ko dalībvalstis pašas nevar atrisināt. 

 

D66 politiskās grupas biedri ļoti lielā mērā atbalsta vecāku atvaļinājuma saistībā ar bērna 

dzimšanu pagarināšanu, kā rezultātā tēvi, partneri, kā arī sievietes, kuras dzīvo kopā ar bērna 

bioloģisko māti, var pavadīt vairāk laika ar jaundzimušo bērnu. Tas ir ļoti svarīgi bērna 

attīstībai. Tāpat ļoti svarīgi ir arī veicināt sieviešu nodarbinātību. Vīriešu un sieviešu 

nodarbinātības līmeņa atšķirības joprojām ir milzīgas. Tādēļ grupas biedri piekrīt viedoklim, 

ka vajadzētu būt iespējai līdzsvaroti sadalīt darba un aprūpes pienākumu laiku un ka 

partneriem vajadzētu būt iespējai līdzsvaroti dalīt šos pienākumus. Tā kā šādu noteikumu 

paplašināšana ir svarīga, grupas biedri nebūtu apmierināti, ja Nīderlandei pašai nebūtu 

iespējams noteikt nepieciešamo pasākumu kārtību, bet tā būtu spiesta to darīt ar Eiropas 

tiesību aktiem. 

 

Grupas biedri piekrīt valdībai par to, ka, no vienas puses, ir vēlams izstrādāt Eiropas standartu 

minimumu, lai tā rezultātā varētu izveidot vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 

dalībvalstīm. Bet, no otras puses, ir jābūt arī iespējām veidot atšķirības starp dalībvalstīm. Un 

sociālās politikas jautājumu izstrāde ir galvenokārt pašu dalībvalstu ziņā. ES, protams, ir 

iespēja tajā piedalīties, kā tas notika attiecībā uz direktīvu par grūtniecības un dzemdību 

atvaļinājumu un direktīvu par bērna kopšanas atvaļinājumu attiecīgi 1992. un 2010. gadā. 

Pirms D66 grupa sniedz galīgo atzinumu, grupas biedri vēlētos papildu paskaidrojumu par 

iemesliem, kādēļ šī direktīva ir jāpieņem Eiropas līmenī, kāpēc šo jautājumu nevar regulēt 

pašas dalībvalstis un kāpēc netika nolemts sniegt ieteikumu, nevis direktīvu. 

 

GroenLinks politiskās grupas biedri uzskata, ka subsidiaritātes princips ir ievērots. Biedri 

piekrīt visiem Komisijas izvirzītajiem argumentiem. 

GroenLinks grupas biedri uzskata, ka darba ņēmējiem ir jānodrošina vienādi darba 

pamatnoteikumi Eiropā. Noteikumi, kas reglamentē atvaļinājumu, ir daļa no tiem. Tāpēc ES ir 

jāierosina tiesību akti šajā jautājumā. 

Pašlaik ES dalībvalstīm nav pietiekamu panākumu, veicinot vienādu aprūpes pienākumu 

sadali starp vīriešiem un sievietēm. Atzinīgi ir vērtējams tas, ka Eiropas Savienība nosaka 

minimālos standartus, kas Eiropas darba ņēmējiem sniedz vienādas tiesības un veicina 

dzimumu līdztiesību darba tirgū. 
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SP politiskās grupas biedri uzskata, ka priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam. SP 

grupas biedri uzskata, ka sociālie jautājumi un darba un privātās dzīves līdzsvars ir valsts 

līmeņa lēmumi. Tie veido daļu no sociālā nodrošinājuma sistēmas, un tā ir dalībvalstu 

kompetencē. Priekšlikums neattiecas arī uz starptautisku problēmu vai lietu, kas var tikt 

risināta tikai, izmantojot pasākumus ES līmenī. Nīderlandē, piemēram, jau tiek izskatīts 

tiesību akta priekšlikums par paternitātes atvaļinājuma pagarināšanu. 

 

ChristenUnie politiskās grupas biedri uzskata, ka ar direktīvas priekšlikumu tiek pārkāpts 

subsidiaritātes princips. Lai gan viņi nav pret ideju paplašināt, piemēram, paternitātes 

atvaļinājumu vai aprūpētāja atvaļinājumu, ne arī pret to, lai veiktu citus papildu pasākumus, 

kas saistīti ar darbu un aprūpi, šie grupas biedri uzskata, ka tas nekādā veidā nevar būt 

jautājums, par kuru jālemj Eiropas līmenī. Grupas biedri uzskata, ka ierosinātie pasākumi 

attiecībā uz atvaļinājuma piešķiršanu un ar to saistītie jautājumi ietilpst dalībvalstu 

kompetencē, kuriem nav pārvalstisku aspektu, ko nevar risināt pašas dalībvalstis. 

 

SGP politiskās grupas biedri konstatē, ka vienīgi dalībvalstīm būtu jānosaka, kāda saikne 

starp darba un privāto dzīvi ir vēlama, ņemot vērā konkrētās dalībvalsts kultūru. Saskaņā ar šo 

biedru teikto daļa priekšlikuma īpaši par to, vai vajadzētu arī būtu tiesībām uz apmaksātu 

atvaļinājumu, neatbilst subsidiaritātes prasībām. Eiropas tiesību aktiem būtu jāparedz tiesības 

uz atvaļinājumu. Viņiem nav skaidrs, kāpēc ir vajadzīgs vienots obligātais apmaksāta 

atvaļinājuma standarts attiecībā uz iekšējā tirgus darbību. 

 

Juridiskais pamats 

 

VVD politiskās grupas biedri norāda, ka Komisijas priekšlikums balstās uz Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 153. pantu. Minētais pants atteicas uz vīriešu un sieviešu 

vienlīdzīgām iespējām darba tirgū un vienlīdzīgu attieksmi pret viņiem darba vietā. Komisija 

uzskata, ka ļoti vispārīgais noteikums kalpo par uzaicinājumu ierosināt ļoti konkrētus 

minimālos noteikumus par darba un privātās dzīves līdzsvaru. VVD grupas biedri apstrīd 

apgalvojumu, ka Komisijai ir pilnvaras neņemt vērā valsts iestāžu kompetences šajā jomā. 

Iespējamais juridiskais pamats par vienlīdzīgām iespējām vīriešiem un sievietēm nekādā 

gadījumā nav tas pats, kas ļauj ES iestādēm iejaukties vīriešu un sieviešu individuālajā izvēlē 

attiecībā uz ģimenes dzīves organizēšanu.  Iespējamais juridiskais pamats ir pārāk vispārīgs 

un nenoteikts, lai kalpotu par pamatu to valsts regulatīvo iestāžu pilnvaru atcelšanai, ar kurām 

tās īsteno savu politiku šajā jomā. 

 

PVV politiskās grupas biedriem nav piezīmju par juridisko pamatu. 

 

CDA politiskās grupas biedri piekrīt juridiskajam pamatam, bet to neuzskata par 

piemērojamu šajā gadījumā, jo viņi uzskata, ka netiek ievērots subsidiaritātes princips — 

pasākumi, ar kuriem uzlabo darba un privātās dzīves līdzsvaru, ir tikai un vienīgi valsts 

iestāžu atbildības joma. 

 

D66 politiskās grupas biedri ES priekšlikuma juridisko pamatu uzskata par pareizu. 

 

GroenLinks politiskās grupas biedri pozitīvi vērtē Komisijas ES priekšlikumam ierosināto 

juridisko pamatu. 
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SP politiskās grupas biedri uzskata ES priekšlikuma juridisko pamatu par pareizu. Jo īpaši 

tāpēc, ka tas ir formulēts tik vispārīgi. Tas, kā tieši būtu jārisina jautājums par vīriešu un 

sieviešu vienlīdzību attiecībā uz iespējām darba tirgū un attieksmi darba vietā, ir pašu 

dalībvalstu ziņā. Tam ar Direktīvu 2010/18/ES nepietiek. 

 

ChristenUnie politiskās grupas biedri uzskata, ka LESD 153. pants prasa Eiropas Savienībai 

atturēties no to jautājumu risināšanas, kuros dalībvalstis spēj rīkoties pašas. Eiropas 

Savienības darbībai vajadzētu būt maksimāli papildinošai un atbalstošai. To nevar teikt par 

direktīvas priekšlikumu, tāpat tas nav nepieciešams, ne vēlams attiecībā uz atvaļinājuma 

piešķiršanu. 

 

SGP politiskās grupas biedri atgādina, ka Līgumā norādītais juridiskais pamats ir saistīts ar 

iespējām darba tirgū un attieksmi darba vietā. Viņi norāda, ka ar priekšlikumu necenšas 

novērst faktiskus ierobežojumus šajā sakarā, bet ka tajā galvenā uzmanība ir pievērsta darba 

un privātās dzīves līdzsvaram, pamatojoties uz politiskā izdevīguma apsvērumu. Šāda 

jautājuma paplašināšana salīdzinājumā ar Līgumā atbilstoši noteikto ir viennozīmīgi saistītas 

ar mērķi atbalstīt sieviešu karjeras attīstību. Arī paternitātes atvaļinājumam ir plašāks mērķis, 

proti, iesaistīties bērnu audzināšanā. Minētie grupas biedri uzskata, ka Līgumā paredzētais 

juridiskais pamats nav piemērots pasākumiem, kas neietilpst jautājumos attiecībā uz iespējām 

darba tirgū un attieksmi darba vietā. 

 

SGP politiskās grupas biedri arī norāda, ka tiesības uz 10 dienu apmaksātu atvaļinājumu 

radītu lielu slogu mazajiem uzņēmumiem. Tādējādi priekšlikums gandrīz nav savienojams ar 

Līgumā noteikto prasību izvairīties no šāda sloga. 

 


