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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia Drugiej Izby parlamentu Niderlandów w sprawie wniosku 

dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca 

dyrektywę Rady 2010/18/UE 

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

 

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 

parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania projektu aktu 

ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 

uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest zgodny z 

zasadą pomocniczości. 

Druga Izba parlamentu Niderlandów przekazała Parlamentowi zawartą w załączniku 

uzasadnioną opinię w sprawie wyżej wspomnianego wniosku dotyczącego dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

Jean-Claude Juncker 

Przewodniczący Komisji Europejskiej 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruksela 

Belgia 

Haga, 27 czerwca 2017 r. 

 

Przedmiot: Uzasadniona opinia w sprawie zgodności wniosku UE dotyczącego dyrektywy w sprawie 

równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (COM(2017)0253) z zasadą pomocniczości 

 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

 

 

Zgodnie z ustanowioną procedurą Druga Izba parlamentu Niderlandów przeanalizowała ww. 

wniosek pod kątem jego zgodności z zasadą pomocniczości. Zastosowano przy tym postanowienia 

zawarte w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w Protokole nr 2 do Traktatu z Lizbony w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. 

 

W niniejszym piśmie pragniemy Pana poinformować, że Druga Izba parlamentu Niderlandów uznaje 

ww. wniosek za niezgodny z zasadą pomocniczości. 

 

Większość jej członków jest zdania, że 

 wniosek nie dotyczy problemu o charakterze transgranicznym ani kwestii, którą można 

uregulować jedynie za pośrednictwem środków na szczeblu UE. Nie jest to również problem o 

charakterze transgranicznym ani kwestia, której nie mogą rozwiązać same państwa 

członkowskie. Ponadto nie jest jasne, jaką wartość dodaną ma harmonizacja przepisów w 

dziedzinie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w państwach członkowskich 

z perspektywy funkcjonowania rynku wewnętrznego; 

 obszar polityki społecznej i związana z nim równowaga między życiem zawodowym a 

prywatnym są regulowane na szczeblu krajowym. Ta ostatnia jest przede wszystkim sprawą 

indywidualnych wyborów oraz w razie potrzeby polityki krajowej, wynikających ze 

szczególnych krajowych czynników społeczno-kulturowych w kontekście krajowych 

instrumentów polityki. 

 

W związku z powyższym Druga Izba parlamentu Niderlandów uważa, że Komisja Europejska nie 

wykazała w wystarczający sposób zgodności wniosku z zasadą pomocniczości. 

 

W załączniku znajdzie Pan uwagi ugrupowań politycznych, w których przedstawiają one bardziej 

szczegółowo swoje stanowiska dotyczące m.in. pomocniczości. 

 

Pisma o identycznym brzmieniu zostały przesłane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i rządowi 

Królestwa Niderlandów. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Khadija Arib 

Przewodnicząca Drugiej Izby 

parlamentu Niderlandów 
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Załącznik do pisma skierowanego do Komisji Europejskiej: Uwagi ugrupowań 

politycznych 

 

Poniżej znajdzie Pan uwagi poszczególnych ugrupowań politycznych na temat omawianego 

wniosku UE. 

 

Druga Izba parlamentu Niderlandów liczy 150 członków. Rozkład mandatów jest następujący: 

 Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) – 33 

 Partia Wolności (PVV) – 20 

 Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) – 19 

 Demokraci 66 (D66) – 19 

 Zielona Lewica (GL) – 14 

 Partia Socjalistyczna (SP) – 14 

 Partia Pracy (PvdA) – 9 

 Unia Chrześcijańska (CU) – 5 

 Partia na rzecz Zwierząt (PvdD) – 5 

 50PLUS – 4 

 Polityczna Partia Protestantów (SGP) – 3 

 DENK – 3 

 Forum na rzecz Demokracji (FVD) – 2 

 

W ramach oceny zgodności przedmiotowego wniosku z zasadą pomocniczości uwagi 

przedstawiło osiem ugrupowań politycznych. 

 

Pomocniczość 

 

Członkowie VVD negatywnie oceniają zgodność wniosku z zasadą pomocniczości. Wniosek 

dotyczący równowagi między życiem zawodowym a prywatnym przewiduje szereg nowych lub 

zaostrzonych norm dotyczących urlopu rodzicielskiego lub ze względów rodzinnych, urlopu 

ojcowskiego i urlopu opiekuńczego, w tym nowe prawo dla ojców umożliwiające im wzięcie 

przynajmniej dziesięciu dni roboczych urlopu w związku z narodzinami dziecka. Zdaniem 

Komisji Europejskiej obowiązująca dyrektywa (2010/18/UE) nie zapewnia w wystarczający 

sposób prawa obojga rodziców do urlopu rodzicielskiego lub ze względów rodzinnych. Według 

niej problemem jest między innymi zbyt mała ilość zachęt skłaniających mężczyzn do 

korzystania z urlopu opiekuńczego oraz niezadowalająca sytuacja pod względem równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym w niektórych państwach członkowskich. Komisja 

Europejska uważa zatem, że obecne ramy prawne zapewniają ograniczone środki zachęcające 

mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi. 

 

Członkowie VVD uważają, że nie jest to wyraźny problem transgraniczny, którego nie mogłyby 

rozwiązać same państwa członkowskie. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym 

jest przede wszystkim sprawą indywidualnych wyborów oraz w razie potrzeby polityki krajowej, 

wynikających ze szczególnych krajowych czynników społeczno-kulturowych w kontekście 

krajowych instrumentów polityki. Ogólnounijne normy minimalne nie mają wyraźnej wartości 

dodanej. Członkowie VVD kwestionują również możliwość wytyczenia przez UE nadrzędnego 

celu polegającego na tym, że każdy będzie w równym stopniu przejmować obowiązki 

opiekuńcze. Jest to decyzja, która powinna należeć przede wszystkim do jednostek i wspólnie do 

rodziców. 
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Ponadto we wniosku niedostatecznie przeanalizowano skutki propozycji politycznych. 

Obowiązujące przepisy i regulacje, jak również obecne egzekwowanie warunków pracy i 

układów zbiorowych są sprzeczne z tymi zasadami we wszystkich państwach członkowskich. 

Jest to operacja, która z pewnością będzie się wiązała z dużą biurokracją i pociągnie za sobą 

krytykę władz (europejskich). 

 

Ponadto w swoim szczególnym podejściu do norm minimalnych Komisja Europejska wychodzi 

z założenia, że Królestwo Niderlandów nie jest w stanie samo wytyczyć celów krajowych, a 

przynajmniej nie posiada instrumentów umożliwiających kształtowanie polityki na podstawie 

własnych wyborów politycznych. Nie jest również jasne, czy ewentualna stopniowa 

harmonizacja przepisów dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w 

różnych państwach członkowskich miałaby jakąkolwiek wartość dodaną. Członkowie VVD są 

zdania, że w tej dziedzinie działania na szczeblu europejskim nie byłyby automatycznie 

skuteczniejsze niż działania poszczególnych państw członkowskich. Wręcz przeciwnie. 

 

Członkowie PVV uważają, że dziedzina spraw społecznych wchodzi w zakres kompetencji 

krajowych, w związku z czym negatywnie oceniają zgodność wniosku z zasadą pomocniczości. 

 

Członkowie CDA wskazują, że określenie, czy i w jaki sposób można osiągnąć równowagę 

między życiem zawodowym a prywatnym, należy do samych państw członkowskich. Kwestia ta 

nie wchodzi w zakres kompetencji Europy.  Nie jest to problem transgraniczny, którego nie 

mogłyby rozwiązać same państwa członkowskie. 

 

Członkowie D66 są zdecydowanymi zwolennikami rozszerzenia urlopu w związku z 

urodzeniem dziecka, dzięki czemu ojcowie, ale również matki i partnerzy, będą mogli spędzać 

więcej czasu z nowo narodzonym dzieckiem. Ma to duże znaczenie dla rozwoju dzieci. Ponadto 

należy wspierać aktywność zawodową kobiet. Różnica między liczbą mężczyzn i kobiet na 

rynku pracy jest nadal zbyt wysoka. W związku z tym członkowie D66 zgadzają się z opinią, że 

należy umożliwić równowagę między pracą a obowiązkami opiekuńczymi oraz ich równy 

podział między partnerami. Biorąc pod uwagę znaczenie tego rozszerzenia, członkowie D66 

byliby rozczarowani, gdyby Niderlandy nie mogły same uregulować tej kwestii, lecz musiały to 

uczynić zgodnie z przepisami prawa europejskiego. 

 

Członkowie D66 podzielają stanowisko rządu, że z jednej strony właściwe jest wprowadzenie 

minimalnych norm europejskich, ponieważ umożliwia to stworzenie równych warunków 

działania dla państw członkowskich. Jednak z drugiej strony należy też uwzględnić różnice 

między poszczególnymi państwami członkowskimi. A także fakt, że kształtowanie polityki 

społecznej należy przede wszystkim do samych państw członkowskich. Z pewnością możliwe 

jest, by UE odegrała tu pewną rolę, podobnie jak w przypadku dyrektywy w sprawie urlopu 

macierzyńskiego w 1992 r. oraz dyrektywy w sprawie urlopu rodzicielskiego w 2010 r. Przed 

wydaniem ostatecznej opinii członkowie D66 chcieliby uzyskać dalsze wyjaśnienia, dlaczego 

niniejsza dyrektywa wymaga przyjęcia na szczeblu europejskim, dlaczego kwestii tej nie mogą 

uregulować same państwa członkowskie i dlaczego zamiast dyrektywy nie przyjęto zalecenia. 

 

Członkowie Zielonej Lewicy pozytywnie oceniają zgodność wniosku z zasadą pomocniczości. 

Zgadzają się z wszystkimi argumentami przedstawionymi przez Komisję Europejską. 

Są też zdania, że pracownicy w Europie powinni mieć takie same podstawowe warunki pracy. 

Jednym z nich są regulacje dotyczące urlopów. Dlatego to UE powinna zaproponować przepisy 

w tym obszarze. 
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Obecnie państwa członkowskie nie osiągają wystarczających postępów w zapewnianiu równego 

podziału obowiązków opiekuńczych między mężczyznami i kobietami. Właściwe jest, by Unia 

Europejska określiła normy minimalne, dzięki którym pracownicy europejscy będą korzystać z 

tych samych praw i które zapewnią równość mężczyzn i kobiet na rynku pracy. 

 

Członkowie SP negatywnie oceniają zgodność wniosku z zasadą pomocniczości. Uważają, że 

obszar polityki społecznej i związana z nim równowaga między życiem zawodowym a 

prywatnym wymagają uregulowania na szczeblu krajowym. Są to elementy systemu 

zabezpieczenia społecznego, który wchodzi w zakres kompetencji państw członkowskich. Nie 

jest to również problem o charakterze transgranicznym ani kwestia, którą można uregulować 

jedynie za pośrednictwem środków na szczeblu UE. Na przykład w Niderlandach trwają już 

obecnie prace nad ustawą dotyczącą rozszerzenia urlopu ojcowskiego. 

 

Członkowie Unii Chrześcijańskiej są zdania, że przedmiotowa dyrektywa nie spełnia kryteriów 

pomocniczości. Choć nie są przeciwni m.in. rozszerzeniu urlopu ojcowskiego, urlopu 

opiekuńczego czy podejmowaniu dalszych środków związanych z pracą i opieką, uważają, że 

nie może to być w żadnym wypadku kwestia europejska. Członkowie Unii Chrześcijańskiej są 

zdania, że proponowane środki dotyczące przyznawania urlopu oraz pokrewne kwestie należy 

regulować na szczeblu krajowym i że nie występują tu żadne aspekty ponadnarodowe, którymi 

nie mogłyby się zająć same państwa członkowskie. 

 

Członkowie SGP zauważają, że określenie pożądanego stosunku między życiem zawodowym a 

prywatnym, z uwzględnieniem kultury danego państwa członkowskiego, należy par excellence 

do państw członkowskich. Ich zdaniem wniosek nie jest zgodny z zasadą pomocniczości 

szczególnie w odniesieniu do kwestii, czy powinno też istnieć prawo do płatnego urlopu. 

Prawodawstwo europejskie powinno pozostać ograniczone do prawa do urlopu. Dla członków 

SGP nie jest jasne, dlaczego konieczne są jednolite minimalne regulacje dotyczące płatnego 

urlopu ze względu na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 

 

Podstawa prawna 

 

Członkowie VVD wskazują, że Komisja Europejska opiera swój wniosek na art. 153 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który dotyczy równości mężczyzn i kobiet w odniesieniu do 

ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy. Bazując na tym bardzo ogólnym postanowieniu, 

Komisja Europejska czuje się w obowiązku zaproponować całkiem konkretne normy minimalne 

dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Członkowie VVD podają w 

wątpliwość, czy Komisja Europejska jest uprawniona do pominięcia właściwych organów 

krajowych. Rzekoma podstawa prawna dotycząca równych szans dla mężczyzn i kobiet jest 

bardzo daleka od podstawy prawnej umożliwiającej Brukseli ingerowanie w osobiste wybory 

mężczyzn i kobiet, jeśli chodzi o kształtowanie życia rodzinnego. Jest też zbyt ogólna i 

nieokreślona, by umożliwić obejście kompetencji organów krajowych do prowadzenia własnej 

polityki w tym zakresie. 

 

Członkowie PVV nie mają żadnych uwag do podstawy prawnej. 

 

Członkowie CDA zgadzają się z podstawą prawną, ale uznają, że nie ma zastosowania w tym 

przypadku ze względu na ich negatywną ocenę zgodności wniosku z zasadą pomocniczości: 

środki mające na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym są 

zastrzeżone dla organów krajowych. 
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Członkowie D66 pozytywnie oceniają podstawę prawną wniosku UE. 

 

Członkowie Zielonej Lewicy pozytywnie oceniają zaproponowaną przez Komisję Europejską 

podstawę prawną wniosku UE. 

 

Członkowie SP pozytywnie oceniają podstawę prawną. Przede wszystkim z uwagi na jej ogólny 

charakter. Decyzja o tym, jak konkretnie wdrażać równość mężczyzn i kobiet w odniesieniu do 

ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy, należy do samych państw członkowskich. 

Dyrektywa 2010/18/UE jest wystarczająca. 

 

Członkowie Unii Chrześcijańskiej są zdania, że art. 153 TFUE wymaga od Unii Europejskiej 

zachowania powściągliwości w przypadkach, w których państwa członkowskie są w stanie same 

reagować. Działania Unii Europejskiej powinny mieć jedynie funkcję uzupełniającą i 

wspierającą. Proponowana dyrektywa tego nie zapewnia, nie jest też konieczna ani pożądana w 

odniesieniu do udzielania urlopu. 

 

Członkowie SGP stwierdzają, że traktatowa podstawa prawna koncentruje się na szansach na 

rynku pracy oraz traktowaniu w pracy. Zauważają, że celem wniosku nie jest usunięcie 

rzeczywistych przeszkód w tym zakresie, lecz że skoncentrowano się w nim na równowadze 

między życiem zawodowym a prywatnym ze względów politycznej zasadności. Wyrazem tego 

szerszego – niż przewidziano na podstawie Traktatu – zastosowania jest między innymi cel 

wspierania rozwoju kariery zawodowej kobiet. Również prawo do urlopu ojcowskiego ma 

szerszy zakres, np. udział w wychowywaniu dzieci. Członkowie SGP uważają, że podstawa 

traktatowa jest niewystarczająca, by można było na niej oprzeć szersze propozycje niż szanse na 

rynku pracy i traktowanie w pracy. 

Stwierdzają również, że prawo do dziesięciu dni płatnego urlopu oznacza duże obciążenie dla 

małych przedsiębiorstw. Tym samym wniosek stoi też w sprzeczności z wynikającym z Traktatu 

obowiązkiem, aby unikać takich obciążeń. 


