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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE 

Subiect: Avizul motivat al Camerei Inferioare a Parlamentului Țărilor de Jos referitor la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 

echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de 

abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului 

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

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Camera Inferioară a Parlamentului Țărilor de Jos a transmis Parlamentului avizul motivat 

prezentat în anexă referitor la propunerea de directivă menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 



 

PE607.873v01-00 2/6 NP\1129697RO.docx 

RO 

ANEXĂ 

Domnului Jean-Claude Juncker 

Președintele Comisiei Europene 

Rue de la Loi/Wetstraat 200 

B-1049 Bruxelles/Brussel 

Belgia 

Haga, 27 iunie 2017 

 

Subiect: Aviz motivat referitor la subsidiaritate în cazul propunerii de directivă a UE privind 

echilibrul dintre viața profesională și cea privată COM(2017)0253 

 

Stimate domnule Juncker, 

 

Camera Reprezentanților a examinat, în conformitate cu procedura prevăzută în acest scop, 

propunerea menționată mai sus sub aspectul respectării principiului subsidiarității. În cursul acestui 

proces, s-a aplicat articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și Protocolul nr. 2 la Tratatul 

de la Lisabona privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. 

 

Vă adresez această scrisoare pentru a vă informa că, în opinia Camerei Inferioare a Parlamentului, 

propunerea de mai sus încalcă principiul subsidiarității. 

 

O majoritate a membrilor Camerei Inferioare a Parlamentului consideră că 

 propunerea nu vizează o problemă transfrontalieră sau un subiect care poate fi abordat numai 

prin intermediul unor măsuri la nivelul UE. De asemenea, nu vizează o problemă 

transfrontalieră sau un subiect care nu poate fi soluționat la nivelul statelor membre. În plus, nu 

este clar care este valoarea adăugată a unei armonizări a reglementărilor privind echilibrul 

dintre viața profesională și cea privată la nivelul statelor membre, având în vedere funcționarea 

pieței interne; 

 domeniul politicii sociale și, în acest context, echilibrul între viața profesională și cea privată 

constituie o chestiune în privința căreia deciziile se iau cu precădere la nivel național. 

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată reprezintă, prin excelență, o problemă de 

alegere individuală și, dacă este cazul, de politică națională, ambele rezultând din considerente 

naționale, sociale și culturale specifice, bazându-se, în parte, pe sistemul de politici de la nivel 

național. 

 

Din motivele expuse mai sus, Camera Inferioară a Parlamentului Țărilor de Jos a ajuns la concluzia 

că Comisia Europeană nu a demonstrat în mod satisfăcător că propunerea respectă principiul 

subsidiarității. 

 

Anexa prezintă contribuțiile diverselor partidelor parlamentare la dezbatere, în care acestea își 

explică mai detaliat pozițiile cu privire la subsidiaritate și la alte chestiuni. 

 

Parlamentul European, Consiliul și Guvernul neerlandez vor primi câte o copie a acestei scrisori. 

 

 

Cu stimă, 

 

Khadija Arib 

Președintă a Camerei Inferioare 

a Parlamentului Țărilor de Jos 
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Anexă la scrisoarea trimisă Comisiei Europene: Contribuții ale partidelor parlamentare 

 

Vă rugăm să consultați mai jos contribuțiile diferitelor partide parlamentare referitoare la 

propunerea UE. 

 

Camera Inferioară a Parlamentului Țărilor de Jos cuprinde 150 de locuri. Aceste locuri sunt 

distribuite în felul următor: 

 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) 

 

Opt partide parlamentare și-au adus contribuția la evaluarea propunerii sub aspectul 

subsidiarității. 

 

Subsidiaritate 

 

Membrii grupului VVD nu consideră că propunerea este conformă cu principiul subsidiarității. 

Propunerea privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată prevede o serie de standarde 

minime noi sau mai stricte pentru concediul pentru creșterea copilului, concediul de paternitate 

și concediul pentru îngrijire, inclusiv un drept nou pentru tați de a beneficia de cel puțin zece zile 

lucrătoare de concediu cu ocazia nașterii unui copil. În opinia Comisiei, actuala directivă 

(2010/18/UE) nu afirmă în mod adecvat dreptul ambilor părinți la concediul parental. Potrivit 

Comisiei, una dintre probleme este că bărbații sunt insuficient încurajați să își ia un concediu de 

îngrijitor, iar alta este că echilibrul dintre viața profesională și cea privată lasă de dorit în unele 

state membre. Astfel, Comisia consideră că cadrul juridic actual oferă stimulente limitate care să 

îi încurajeze pe bărbați să își asume o parte egală a responsabilităților de îngrijire. 

 

Membrii grupului VVD nu consideră că există o problemă supranațională care să poată fi 

demonstrată și pe care statele membre să nu o poată rezolva singure. Echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată reprezintă, prin excelență, o problemă de alegere individuală și, dacă 

este cazul, de politică națională, ambele rezultând din considerente naționale, sociale și culturale 

specifice, bazându-se, în parte, pe sistemul de politici de la nivel național. Standardele minime la 

nivelul UE nu prezintă nicio valoare adăugată clară. Membrii grupului VVD contestă, de 

asemenea, opinia potrivit căreia UE poate afirma, ca obiectiv general, că toată lumea ar trebui să 

își asume sarcini de îngrijire în aceeași măsură. Aceasta este o decizie pe care trebuie să o ia 

persoanele private și părinții împreună. 

 

În plus, propunerea nu conține o analiză adecvată a consecințelor propunerilor de politici. 

Legislația și reglementările existente și detaliile actuale privind încadrarea în muncă și acordurile 
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colective sunt în mare măsură în contradicție cu aceste norme în toate statele membre. 

Operațiunea va implica, garantat, multă birocrație, ceea ce va genera cu siguranță critici la adresa 

autorităților, în special a autorităților europene. 

 

Mai mult, în abordarea sa specifică privind standardele minime, Comisia presupune că Țările de 

Jos nu sunt în măsură să își aleagă singure obiectivele sau că nu dispun de instrumentele 

potrivite pentru a formula politici pe baza propriilor alegeri politice. Nu este clar nici dacă se va 

obține o valoare adăugată din armonizarea treptată a normelor privind echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată în diferitele state membre. Membrii grupului VVD nu consideră că 

Europa este neapărat mai capabilă să acționeze în acest domeniu decât statele membre la nivel 

individual. Dimpotrivă. 

 

Membrii grupului PVV consideră că politica socială este o chestiune națională și, prin urmare, 

propunerea ar trebui respinsă din motive de subsidiaritate. 

 

Membrii grupului CDA afirmă că statele membre ar trebui să stabilească dacă și în ce mod 

anumite măsuri pot duce la atingerea unui echilibru între viața profesională și cea privată. Acest 

lucru nu intră în domeniul de competență al Europei. Nu este o problemă transnațională pe care 

statele membre să nu o poată soluționa singure. 

 

Membrii grupului D66 sunt extrem de favorabili extinderii concediului parental cu ocazia 

nașterii unui copil, extindere datorită căreia tații, precum și partenerii și femeile care locuiesc cu 

mamele biologice își pot petrece mai mult timp cu copilul lor nou-născut. Acest lucru este foarte 

important pentru dezvoltarea copilului. Este, de asemenea, foarte important să se promoveze 

încadrarea în muncă a femeilor. Diferențele în ceea ce privește ratele de încadrare în muncă 

dintre bărbați și femei sunt în continuare excesive. Prin urmare, membrii sunt de acord cu opinia 

potrivit căreia ar trebui să fie posibilă împărțirea timpului în mod echilibrat între viața 

profesională și responsabilitățile legate de îngrijire, iar partenerii trebuie să fie în măsură să își 

împartă aceste responsabilități în mod echilibrat. Dat fiind faptul că extinderea acestor dispoziții 

este importantă, membrii ar fi dezamăgiți dacă Țările de Jos nu ar putea să ia singure măsurile 

necesare și ar fi obligate să facă acest lucru în temeiul legislației europene. 

 

Membrii sunt de acord cu guvernul că, pe de o parte, este de dorit să existe un standard european 

minim, pe baza căruia s-ar putea crea condiții de concurență echitabile între statele membre. Dar, 

pe de altă parte, trebuie să existe și o marjă de manevră pentru diferențele dintre statele membre. 

Iar elaborarea politicii sociale ține în primul rând de competența statelor membre. Există, cu 

siguranță, o marjă datorită căreia UE poate juca un rol în acest domeniu, astfel cum a procedat cu 

Directiva privind concediul de maternitate din 1992 și cu Directiva privind concediul pentru 

creșterea copilului din 2010. Membrii grupului D66 ar dori, înainte de a-și prezenta avizul final, 

să primească mai multe explicații cu privire la motivele pentru care această directivă trebuie să 

fie adoptată la nivel european, la motivele pentru care chestiunea nu poate fi reglementată de 

statele membre însele și la motivele pentru care nu s-a decis emiterea unei recomandări mai 

degrabă decât elaborarea unei directive. 

 

Membrii grupului GroenLinks sunt de părere că principiul subsidiarității a fost respectat. 

Membrii sunt de acord cu argumentele prezentate de Comisie. 

Aceștia consideră că angajații ar trebui să beneficieze de aceleași condiții de bază de încadrare în 

muncă în toată Europa. Normele care reglementează concediile se încadrează la această 

categorie. Prin urmare, UE îi revine sarcina să propună legislație pe această temă. 
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În prezent, statele membre ale UE nu reușesc suficient să promoveze repartizarea egală a 

responsabilităților de îngrijire între bărbați și femei. Este oportun ca Uniunea Europeană să 

stabilească standarde minime care să le confere angajaților europeni aceleași drepturi și să 

promoveze egalitatea de gen pe piața muncii. 

 

Membrii grupului SP nu consideră că propunerea este conformă cu principiul subsidiarității. 

Membrii grupului SP consideră că afacerile sociale și echilibrul între viața profesională și cea 

privată sunt chestiuni care țin de procesul decizional de la nivel național. Acestea fac parte din 

sistemul de securitate socială, care ține de competența statelor membre. Totodată, propunerea nu 

vizează o problemă transfrontalieră sau un subiect care poate fi abordat numai prin intermediul 

unor măsuri la nivelul UE. În prezent, de pildă, în Țările de Jos este în curs de examinare o 

propunere legislativă privind extinderea concediului pentru creșterea copilului. 

 

Membrii grupului ChristenUnie consideră că propunerea de directivă încalcă principiul 

subsidiarității. Cu toate că membrii nu sunt împotriva ideii de a extinde, de pildă, concediul 

pentru îngrijirea copilului sau concediul de îngrijitor sau de a adopta alte măsuri suplimentare 

legate de încadrarea în muncă și de îngrijire, aceștia consideră că astfel de chestiuni nu țin în 

niciun caz de competența decizională la nivel european. Membrii sunt de părere că măsurile 

propuse privind acordarea concediului și chestiunile conexe sunt de competență națională și că 

nu există aspecte supranaționale care să nu poată fi abordate de statele membre însele. 

 

Membrii grupului SGP au remarcat că, prin excelență, statele membre ar trebui să stabilească ce 

relație este de dorit între viața profesională și viața privată, ținând cont de cultura fiecărui stat 

membru în parte. Potrivit acestor membri, partea din propunere referitoare la posibilitatea 

introducerii unui concediu cu plată, în special, nu respectă cerințele în materie de subsidiaritate. 

Legislația europeană ar trebui să se limiteze la dreptul la concediu. În opinia acestor membri, nu 

este clar motivul pentru care un standard minim uniform privind concediul cu plată ar trebui să 

fie necesar pentru funcționarea pieței interne. 

 

Temei juridic 

 

Membrii grupului VVD afirmă că Comisia își întemeiază propunerea pe articolul 153 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Articolul respectiv vizează egalitatea dintre 

bărbați și femei în ceea ce privește șansele pe piața forței de muncă și tratamentul la locul de 

muncă. Comisia consideră această dispoziție generală drept o invitație de a propune norme 

minime foarte specifice privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Membrii 

grupului VVD contestă afirmația potrivit căreia Comisia are un mandat care îi permite să ignore 

autoritățile naționale în acest domeniu. Pretinsul temei juridic privind egalitatea de șanse între 

femei și bărbați nu este în niciun caz echivalent unui temei juridic care i-ar permite Bruxelles-

ului să intervină în alegerile personale pe care le fac bărbații și femeile în ceea ce privește 

organizarea vieții lor de familie. De asemenea, pretinsul temei juridic este prea general și vag 

pentru a constitui o bază adecvată pentru anularea competențelor autorităților naționale în ceea 

ce privește urmărirea propriilor politici în acest domeniu. 

 

Membrii grupului PVV nu au niciun comentariu de făcut cu privire la temeiul juridic. 

 

Membrii grupului CDA sunt de acord cu temeiul juridic, dar nu îl consideră aplicabil, deoarece 

sunt de părere că nu se respectă principiul subsidiarității: măsurile de îmbunătățire a echilibrului 

dintre viața profesională și cea privată țin exclusiv de competența autorităților naționale. 
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Membrii grupului D66 consideră că temeiul juridic al propunerii UE este corect. 

 

Membrii grupului GroenLinks au o opinie pozitivă cu privire la temeiul juridic propus de 

Comisie pentru propunerea UE. 

 

Membrii grupului SP consideră că temeiul juridic al propunerii UE este corect, în special 

deoarece este formulat în termeni atât de generali. Modul în care ar trebui să se urmărească 

asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește oportunitățile pe piața 

muncii și tratamentul la locul de muncă ține de competența statelor membre. Directiva 

2010/18/UE este suficientă. 

 

Membrii grupului ChristenUnie consideră că articolul 153 din TFUE impune Uniunii Europene 

să dea dovadă de reținere în situațiile în care statele membre sunt capabile să ia măsuri. Acțiunea 

Uniunii Europene ar trebui cel mult să vină în completarea și în sprijinul acțiunilor statelor 

membre. Acest lucru nu este însă valabil în cazul directivei propuse, nici nu este necesar sau de 

dorit în ceea ce privește acordarea concediului. 

 

Membrii grupului SGP observă că temeiul juridic din tratat vizează oportunitățile de pe piața 

muncii și tratamentul la locul de muncă. Aceștia observă că propunerea nu este menită să 

elimine obstacolele reale în acest sens, ci se concentrează pe echilibrul dintre viața profesională 

și cea privată pe baza unor considerații ce țin de un deziderat politic. Acest interes extins – care 

depășește ceea ce este adecvat în temeiul tratatului – reiese, printre altele, din obiectivul care 

vizează sprijinirea dezvoltării profesionale a femeilor. Și concediul pentru îngrijirea copilului are 

un obiectiv mai larg, cum ar fi implicarea în creșterea copiilor. Membrii consideră că temeiul 

juridic din tratat nu este aplicabil în cazul măsurilor care depășesc subiectele legate de 

oportunitățile de pe piața muncii și tratamentul la locul de muncă. 

 

Membrii grupului SGP remarcă, de asemenea, că dreptul la zece de zile de concediu cu plată ar 

impune o sarcină dificilă pentru întreprinderile mici. Din acest punct de vedere, propunerea 

contravine și obligației prevăzute în tratat de a evita astfel de sarcini. 


