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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre právne veci 
 

11.7.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko holandskej Druhej komory k návrhu smernice Európskeho 

parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov 

a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ 

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

 

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 

národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Holandská Druhá komora poslala Parlamentu odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu 

smernice pripojené v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

Vážený pán Jean-Claude Juncker 

predseda Európskej komisie 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Brusel 

Belgicko 

V Haagu 27. júna 2017 

 

Vec: Odôvodnené stanovisko k dodržiavaniu zásady subsidiarity v prípade návrhu smernice EÚ o 

rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom COM(2017)0253 

 

Vážený pán Juncker, 

 

 

Druhá komora holandského parlamentu preskúmala uvedený návrh z hľadiska zásady subsidiarity v 

súlade s postupom stanoveným na tento účel. Uplatňovala pritom článok 5 Zmluvy o Európskej únii 

a Protokol č. 2 k Lisabonskej zmluve o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality. 

 

Týmto listom Vás informujem, že Druhá komora holandského parlamentu dospela k záveru, že 

uvedený návrh je v rozpore so zásadou subsidiarity. 

 

Druhá komora holandského parlamentu sa väčšinovo domnieva, že 

 návrh nepredstavuje cezhraničný problém ani otázku, ktoré by bolo možné riešiť iba 

opatreniami prijatými na úrovni EÚ. Takisto sa netýka žiadneho cezhraničného problému ani 

otázky, ktoré by sa nedali vyriešiť na úrovni členských štátov. Okrem toho nie je jasné, čo je 

pridanou hodnotou harmonizácie právnych predpisov jednotlivých členských štátov o 

rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom z hľadiska fungovania vnútorného trhu; 

 sociálna oblasť a s ňou súvisiaca rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je 

vnútroštátnou záležitosťou. Zosúladenie pracovného a súkromného života je jednoznačne 

záležitosťou individuálnych rozhodnutí a v prípade potreby vnútroštátnej politiky, ktoré v 

kontexte nástrojov politiky v príslušnom členskom štáte vyplývajú zo špecifických 

vnútroštátnych a sociálno-kultúrnych podmienok. 

 

Z uvedených dôvodov sa Druhá komora holandského parlamentu domnieva, že Európska komisia 

dostatočne nepreukázala, že návrh je v súlade so zásadou subsidiarity. 

 

Príloha obsahuje príspevky poslaneckých klubov jednotlivých politických strán, v ktorých 

podrobnejšie objasňujú svoje stanovisko, okrem iného aj pokiaľ ide o dodržiavanie zásady 

subsidiarity. 

 

Kópia tohto listu bola zaslaná Európskemu parlamentu, Rade a holandskej vláde. 

 

 

S úctou 

 

Khadija Arib 

predsedníčka Druhej komory 

holandského parlamentu 
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Príloha k listu Európskej komisie: príspevky poslaneckých klubov jednotlivých strán 

 

Ďalej sú uvedené príspevky poslaneckých klubov jednotlivých politických strán v súvislosti s 

týmto návrhom EÚ. 

 

Druhá komora holandského parlamentu má 150 poslancov, ktorí sú rozdelení takto: 

 Ľudová strana pre slobodu a demokraciu – VVD (33) 

 Strana slobody – PVV (20) 

 Kresťansko-demokratická výzva – CDA (19) 

 Demokrati 66 – D66 (19) 

 Zelená ľavica – GL (14) 

 Socialistická strana – SP (14) 

 Strana práce – PvdA (9) 

 Kresťanská únia – CU (5) 

 Strana za zvieratá – PvdD (5) 

 50PLUS (4) 

 Politická reformovaná strana – SGP (3) 

 DENK (3) 

 Fórum pre demokraciu – FvD (2) 

 

V súvislosti s posúdením návrhu z hľadiska zásady subsidiarity predložilo príspevky osem 

poslaneckých klubov. 

 

Subsidiarita 

 

Členovia poslaneckého klubu strany VVD sa domnievajú, že návrh nie je v súlade so zásadou 

subsidiarity. Návrh týkajúci sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom stanovuje 

niekoľko nových, resp. sprísnených minimálnych noriem pre rodičovskú a otcovskú dovolenku a 

dovolenku na opatrovanie člena rodiny, ako aj nové právo, vďaka ktorému by mohli otcovia pri 

narodení dieťaťa čerpať dovolenku v dĺžke minimálne desiatich pracovných dní. Európska 

komisia uviedla, že súčasná smernica (2010/18/EÚ) neumožňuje, aby obidvaja rodičia využívali 

právo na rodičovskú dovolenku v dostatočnej miere. Za problematickú považuje okrem iného 

skutočnosť, že mužom sa neposkytuje dostatok stimulov nato, aby čerpali dovolenku určenú na 

opatrovanie člena rodiny, a že aj pokiaľ ide o zosúladenie pracovného a súkromného života, v 

niektorých členských štátoch treba ešte čo-to zlepšiť. Európska komisia zastáva názor, že 

súčasný právny rámec ponúka mužom iba obmedzené stimuly nato, aby prevzali rovnaký podiel 

povinností v oblasti opatery. 

 

Členovia poslaneckého klubu VVD sa nazdávajú, že nejde o žiadny preukázateľne cezhraničný 

problém, ktorý by sa nemohol riešiť na úrovni samotných členských štátov. Zosúladenie 

pracovného a súkromného života je jednoznačne vecou individuálnych rozhodnutí a v prípade 

potreby i vnútroštátnej politiky, ktoré v kontexte nástrojov politiky príslušného členského štátu 

vyplývajú zo špecifických vnútroštátnych a sociálno-kultúrnych podmienok. Minimálne normy 

na úrovni celej EÚ nemajú v tejto súvislosti žiadnu zreteľnú pridanú hodnotu. Členovia 

poslaneckého klubu strany VVD tiež nesúhlasia s tým, že EÚ môže ako hlavný cieľ stanoviť, 

aby každý v rovnakej miere prevzal povinnosti súvisiace s opaterou. Toto je jednoznačne 

rozhodnutie, ktoré prijímajú jednotlivci či spoločne rodičia. 
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Okrem toho, návrh v dostatočnej miere nezahŕňa analýzu dôsledkov návrhov politiky. Týmito 

pravidlami dochádza k obnove súčasného zákonodarstva a právnej regulácie, ako aj 

formulovania pracovných podmienok a kolektívnych zmlúv vo všetkých členských štátoch. 

Takýto postup je v kombinácii s kritikou (európskych) správnych orgánov zárukou výrazného 

byrokratického zmätku. 

 

Navyše Európska komisia, ktorá špecifickým spôsobom stanovuje minimálne normy, vychádza z 

toho, že samotné Holandsko si nedokáže zvoliť ciele alebo každopádne nedisponuje nástrojmi 

nato, aby sformulovalo politiku na základe vlastných politických rozhodnutí. Takisto pritom nie 

je jasné, akú pridanú hodnotu by malo prípadné postupné zosúladenie právnych predpisov 

jednotlivých členských štátov v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. 

Poslanci za VVD sú presvedčení, že Európa nemôže byť v tejto oblasti automaticky 

efektívnejšia než jednotlivé členské štáty, práve naopak. 

 

Členovia poslaneckého klubu strany PVV považujú sociálnu oblasť za vnútroštátnu záležitosť, a 

teda sú toho názoru, že negatívne stanovisko v súvislosti s dodržiavaním zásady subsidiarity je 

opodstatnené. 

 

Členovia poslaneckého klubu strany CDA uviedli, že je na samotných členských štátoch, aby 

určili, či a ako možno prostredníctvom príslušných opatrení dosiahnuť rovnováhu medzi 

pracovným a súkromným životom. Nie je to úloha pre Európu. V tomto prípade nejde o 

cezhraničnú problematiku, ktorú by členské štáty nemohli vyriešiť samy. 

 

Členovia poslaneckého klubu strany D66 sú výraznými zástancami rozšírenia dovolenky pri 

narodení dieťaťa, čo by umožnilo otcom, ale aj matkám partnerkám a partnerom stráviť viac 

času so svojím novonarodeným dieťaťom. Toto je veľmi dôležité pre rozvoj dieťaťa. Takisto 

dôležité je podporovať účasť žien na trhu práce. Rozdiel v účasti mužov a žien na trhu práce je 

ešte stále príliš výrazný. Poslanci teda i súhlasia s tým, že je nevyhnutné umožniť rovnomerné 

rozdelenie pracovných povinností a povinností týkajúcich sa opatery a zabezpečiť, aby si 

partneri mohli tieto úlohy rozdeliť vyváženým spôsobom. Vzhľadom na dôležitosť rozšírenia 

uvedenej dovolenky by poslanci považovali za sklamanie, keby si Holandsko takéto rozšírenie 

nemohlo upraviť samo, ale záviselo by od európskych právnych predpisov. 

 

Poslanci súhlasia so stanoviskom kabinetu, že na jednej strane je vhodné stanoviť minimálnu 

európsku normu, ktorou sa zabezpečia podľa možnosti rovnaké podmienky medzi členskými 

štátmi, ale že na druhej strane musí takisto existovať priestor pre rozdiely medzi jednotlivými 

členskými štátmi. Zároveň sa domnievajú, že tvorba sociálnej politiky je v prvom rade v 

pôsobnosti samotných členských štátov. Zaiste pre EÚ existujú možnosti, aby v tejto oblasti 

zohrávala určitú úlohu, ako to bolo v prípade smernice o materskej dovolenke v roku 1992 a 

smernice o rodičovskej dovolenke v roku 2010. Členovia poslaneckého klubu strany D66 by 

uvítali podrobnejšie zdôvodnenie toho, prečo treba túto smernicu stanoviť na európskej úrovni, 

prečo tak nemožno urobiť na úrovni samotných členských štátov a prečo nebolo pred 

predložením konečného posúdenia prijaté odporúčanie, ale smernica. 

 

Členovia poslaneckého klubu Zelenej ľavice sa domnievajú, že návrh je v súlade so zásadou 

subsidiarity. Poslanci súhlasia so všetkými argumentmi, ktoré predložila Európska komisia. 

Zastávajú názor, že zamestnanci v Európe by mali mať rovnaké základné pracovné podmienky, 

pričom ustanovenia týkajúce sa dovoleniek sú ich súčasťou. Právne predpisy pre túto oblasť 

preto musí vypracúvať EÚ. 
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Členským štátom EÚ sa v súčasnosti nedarí v dostatočnej miere podporovať rovnomerné 

rozdelenie opatrovateľských povinností medzi mužmi a ženami. Je vhodné, že Európska únia 

stanovuje minimálne normy, vďaka ktorým môžu európski zamestnanci využívať rovnaké práva 

a ktoré podporujú rovnosť medzi mužmi a ženami na trhu práce. 

 

Hodnotenie členov poslaneckého klubu strany SP, pokiaľ ide o dodržiavanie zásady subsidiarity, 

je negatívne. Domnievajú sa, že sociálna oblasť a s ňou súvisiaca rovnováha medzi pracovným a 

súkromným životom sú vnútroštátnou záležitosťou. Ide o súčasť systému sociálneho 

zabezpečenia a tento systém je v pôsobnosti členského štátu. Zároveň nejde o cezhraničný 

problém ani otázku, ktoré by bolo možné riešiť iba opatreniami prijatými na úrovni EÚ. V 

súčasnosti je už napríklad v Holandsku predložený návrh zákona na rozšírenie otcovskej 

dovolenky. 

 

Členovia poslaneckého klubu Kresťanskej únie sa nazdávajú, že smernica nezodpovedá 

dodržiavaniu zásady subsidiarity. Hoci poslanci nie sú proti rozšíreniu okrem iného otcovskej 

dovolenky či dovolenky na opatrovanie člena rodiny alebo proti prijatiu konkrétnejších opatrení 

v súvislosti s prácou a opaterou, v žiadnom prípade nepovažujú túto oblasť za európsku 

záležitosť. Sú presvedčení, že navrhované opatrenia v oblasti poskytovania dovolenky a s tým 

súvisiace otázky sú vnútroštátnou záležitosťou bez akýchkoľvek nadnárodných prvkov a že 

patria do pôsobnosti samotných členských štátov. 

 

Poslanci za stranu PSR poznamenávajú, že je jednoznačne záležitosťou členských štátov, aby 

určili, aký vzťah medzi pracovným a súkromným životom sa so zreteľom na príslušnú kultúru 

členského štátu považuje za žiaduci. Návrh podľa nich nie je v súlade najmä s požiadavkou 

subsidiarity, pokiaľ ide o otázku, či má existovať aj právo na platenú dovolenku. Európske 

právne predpisy by mali byť naďalej obmedzené na právo na čerpanie dovolenky. Poslanci 

nerozumejú, prečo by so zreteľom na fungovanie vnútorného trhu mala byť potrebná jednotná 

minimálna úprava týkajúca sa platenej dovolenky. 

 

Právny základ 

 

Členovia poslaneckého klubu strany VVD uviedli, že základom návrhu Európskej komisie je 

článok 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tento článok sa zaoberá rovnosťou medzi 

mužmi a ženami, pokiaľ ide o príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie s nimi na pracovisku. 

Keďže ide o veľmi všeobecné ustanovenie, Európska komisia považuje za potrebné vypracovať 

veľmi konkrétne minimálne normy týkajúce sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným 

životom. Poslanci za stranu VVD namietajú, že Európska komisia nemá mandát nato, aby v tejto 

oblasti odsunula vnútroštátne orgány bokom. Údajný právny základ v oblasti rovnakých 

príležitostí pre mužov a ženy je príliš vzdialený od právneho základu, ktorý by Bruselu 

umožňoval zasahovať do osobných rozhodnutí mužov a žien týkajúcich sa usporiadania ich 

rodinného života. Tento údajný právny základ je tiež príliš všeobecný a necielený nato, aby bol 

základom oprávňujúcim prevýšiť právomoc vnútroštátnych orgánov s cieľom uplatňovať v tejto 

oblasti vlastnú politiku. 

 

Členovia poslaneckého klubu strany PVV nemajú k právnemu základu žiadne pripomienky. 

 

Poslanci za stranu CDA vyjadrili s právnym základom súhlas, ale domnievajú sa, že nie je 

uplatniteľný vzhľadom na ich negatívne hodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie zásady 
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subsidiarity: opatrenia na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom sú 

vyhradené pre vnútroštátne orgány. 

 

Členovia poslaneckého klubu strany D66 zaujímajú k právnemu základu návrhu EÚ pozitívne 

stanovisko. 

 

Poslanci za Zelenú ľavicu hodnotia právny základ návrhu EÚ uvádzaný Európskou komisiou 

pozitívne. 

 

Členovia poslaneckého klubu strany SP zaujímajú k právnemu základu pozitívne stanovisko, a 

to najmä preto, že je formulovaný tak všeobecne. To, ako treba konkrétne dodržiavať rovnosť 

medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o ich príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie s nimi na 

pracovisku, je na samotných členských štátoch. Smernica 2010/18/EÚ je dostatočná. 

 

Členovia poslaneckého klubu Kresťanskej únie sú toho názoru, že podľa článku 153 ZFEÚ sa 

od Európskej únie vyžaduje zdržanlivosť v prípade, že konať môžu samotné členské štáty. 

Vystupovanie Európskej únie môže mať nanajvýš doplnkovú a podpornú funkciu. V 

navrhovanej smernici to tak nie je a v súvislosti s ustanoveniami o poskytovaní dovolenky to nie 

je potrebné ani žiaduce. 

 

Poslanci za SGP konštatovali, že právny základ zmluvy sa zameriava na príležitosti na trhu 

práce a zaobchádzanie so zamestnancami na pracovisku. Poznamenávajú, že cieľom návrhu nie 

je odstránenie skutočných obmedzení týkajúcich sa týchto bodov, ale preto, že je to politicky 

žiaduce, je hlavným bodom zaistenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Širšie 

poňatie než to stanovené na základe zmluvy vyplýva okrem iného z cieľa podporovať kariérny 

rozvoj žien. Aj otcovská dovolenka je zameraná širšie, napríklad na zapojenie do výchovy. 

Poslanci konštatovali, že základ zmluvy je nedostatočný nato, aby bol základom návrhov 

presahujúcich príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie so zamestnancami na pracovisku. 

Členovia poslaneckého klubu strany SGP takisto poznamenávajú, že právo na desať dní platenej 

dovolenky pre malé podniky predstavuje výrazné zaťaženie. Návrh je potom tiež v rozpore so 

záväzkom zamedzovať takýmto zaťaženiam, ktorý je stanovený v zmluve. 


