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OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemske poslanske zbornice o predlogu direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja 

staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Nizozemska poslanska zbornica je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podala obrazloženo 

mnenje, ki je priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

Jean-Claude Juncker 

predsednik Evropske komisije 

Rue de la Loi/Wetstraat 200 

B-1049 Bruxelles 

Belgija 

Haag, 27. junij 2017 

 

Zadeva: Obrazloženo mnenje o načelu subsidiarnosti v zvezi s predlogom direktive o usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja (COM(2017)0253) 

 

Spoštovani gospod Juncker! 

 

Nizozemska poslanska zbornica je navedeni predlog skladno s predpisanim postopkom obravnavala 

z vidika spoštovanja načela subsidiarnosti. Pri tem je uporabila člen 5 Pogodbe Evropske unije in 

Protokol št. 2 k Lizbonski pogodbi o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti. 

 

S tem pismom bi vam rada sporočila, da nizozemska poslanska zbornica meni, da zgoraj navedeni 

predlog krši načelo subsidiarnosti. 

 

Večina poslancev namreč meni, da 

 se predlog ne nanaša na nadnacionalno težavo ali zadevo, ki bi jo lahko obravnavali samo z 

ukrepi na ravni EU, niti se ne nanaša na nadnacionalno težavo ali zadevo, ki je države članice 

ne bi mogle same rešiti. Poleg tega ni jasno, kakšno korist bi prinesla harmonizacija ureditev 

držav članic o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja z vidika delovanja notranjega 

trga; 

 je treba o socialni politiki in, v tem okviru, o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja 

odločati predvsem na nacionalni ravni. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je 

tipično vprašanje posameznikove izbire in, kadar je to potrebno, nacionalne politike, pri čemer 

v obeh primerih izhaja iz posebnih nacionalnih, socialnih in kulturnih okoliščin, deloma na 

podlagi nacionalnega sistema politik. 

 

Iz zgoraj navedenih razlogov je nizozemska poslanska zbornica sklenila, da Evropska komisija ni 

zadovoljivo dokazala, da je predlog v skladu z načelom subsidiarnosti. 

 

V prilogi so prispevki parlamentarnih strank, v katerih podrobneje pojasnjujejo svoja stališča, med 

drugim v zvezi z načelom subsidiarnosti. 

 

Pismo bo poslano tudi Evropskemu parlamentu, Svetu in nizozemski vladi. 

 

 

Lep pozdrav, 

 

Khadija Arib 

Predsednica poslanske zbornice 

Kraljevine Nizozemske 
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Priloga k pismu Evropski Komisiji: Prispevki parlamentarnih strank 

 

Spodaj so navedeni prispevki različnih parlamentarnih strank v zvezi s predlogom EU. 

 

Poslanska zbornica nizozemskega parlamenta ima 150 sedežev. Ti so razdeljeni, kot sledi: 

 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) 

 

V okviru ocene skladnosti predloga z načelom subsidiarnosti je prispevek oddalo osem 

parlamentarnih strank. 

 

Subsidiarnost 

 

Poslanci iz skupine VVD menijo, da predlog ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Predlog o 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja določa številne bolj ali manj stroge minimalne 

standarde za starševski, očetovski in oskrbovalski dopust, vključno z novo pravico za očete, 

da ob rojstvu otroka vzamejo najmanj 10 delovnih dnih dopusta. Po mnenju Komisije 

veljavna direktiva (2010/18/EU) pravice obeh staršev, da vzameta starševski dopust, ne 

utrjuje dovolj. Kot en problem izpostavlja to, da moški ne dobijo dovolj spodbude za jemanje 

oskrbovalskega dopusta, drug problem pa to, da usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja v nekaterih državah članicah še zdaleč ni omogočeno. Zaradi tega Komisija meni, da 

veljavni pravni okvir Unije zagotavlja omejene spodbude za moške, da bi prevzeli 

enakopraven delež pri obveznosti oskrbe. 

 

Poslanci iz skupine VVD menijo, da ne gre za nadnacionalno težavo, ki je države članice ne 

bi mogle same rešiti. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je tipično vprašanje 

posameznikove izbire in, kadar je to potrebno, nacionalne politike, pri čemer v obeh primerih 

izhaja iz posebnih nacionalnih, socialnih in kulturnih okoliščin, deloma na podlagi 

nacionalnega sistema politik. Vseevropski minimalni standardi ne prinašajo nobene očitne 

dodane vrednosti. Poslanci iz skupine VVD izpodbijajo tudi stališče, da lahko EU uveljavi 

svoj splošni cilj, da bi morali vsi enako prevzemati obveznosti oskrbe. O tem bi morali 

vsekakor odločati posamezniki in starši. 

 

Poleg tega predlog ne vsebuje ustrezne analize posledic predlogov politike. Obstoječa 

zakonodaja in ureditev ter sedanje izpolnjevanje pogojev zaposlitve ter kolektivnih pogodb se 

bodo s temi pravili v vseh državah članicah bistveno spremenili. Gre še za en postopek, ki bi 

pomenil veliko birokracije, kar bo gotovo prineslo kritiko (zlasti evropskih) organov. 
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Komisija s posebnim pristopom k minimalnim standardom domneva tudi, da Nizozemska ni 

sposobna izbrati ciljev ali pa nima pravih instrumentov za oblikovanje politike na podlagi 

lastnih političnih odločitev. Ni pa tudi jasno, ali bi postopna harmonizacija pravil o 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v različnih državah članicah prinesla dodano 

vrednost. Poslanci iz skupine VVD menijo, da Evropa sama po sebi ni bolj sposobna ukrepati 

na tem področju kot pa posamezne države članice. Ravno nasprotno. 

 

Poslanci iz skupine PPV menijo, da je socialna politika v nacionalni pristojnosti in bi zato 

bilo treba predlog zavrniti na podlagi subsidiarnosti. 

 

Poslanci iz skupine CDA menijo, da morajo države članice same odločati o tem, ali in s 

katerimi ukrepi bi dosegli ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem. To ne sodi na 

področje delovanja Evrope. Ne gre za nadnacionalno težavo, ki je države članice ne bi mogle 

same rešiti. 

 

Poslanci iz skupine D66 se zelo zavzemajo za podaljšanje starševskega dopusta ob 

otrokovem rojstvu, da bi očetom, pa tudi partnerjem in ženskam, ki živijo z biološkimi 

materami, omogočili, da več časa preživijo z novorojenčkom. To je nadvse pomembno za 

otrokov razvoj. Pomembno pa je tudi spodbujati zaposlovanje žensk. Razlike v stopnji 

zaposlenosti med moškimi in ženskami so še vedno prevelike. Poslanci se zato strinjajo s 

stališčem, da bi moralo biti mogoče čas uravnoteženo razdeliti med delom in obveznostmi 

oskrbe ter da bi morala imeti partnerja možnost, da uravnoteženo delita te obveznosti. Ker je 

treba razširiti te določbe, bi bili poslanci razočarani, če Nizozemska ne bi mogla sprejeti 

ustrezne ureditve sama, temveč bi bila prisiljena, da to stori prek evropske zakonodaje. 

 

Poslanci se strinjajo z vlado, da je na eni strani zaželeno, da bi imeli minimalni evropski 

standard, zaradi katerega bi lahko med državami članicami razvili enake konkurenčne pogoje. 

Po drugi strani pa mora biti državam članicam dovoljeno, da ohranijo svoje razlike. 

Oblikovanje socialne politike je primarno v pristojnosti samih držav članic. Vsekakor je 

dovolj prostora za vlogo EU pri tem, kot se je že zgodilo pri direktivi o materinskem dopustu 

leta 1992 in direktivi o starševskem dopustu leta 2010. Preden poslanci iz skupine D66 podajo 

svoje končno mnenje, bi želeli dobiti dodatno pojasnilo o tem, zakaj je treba to direktivo 

sprejeti na evropski ravni, zakaj te zadeve države članice ne morejo same urediti in zakaj ni 

bilo odločeno, da bi izdali priporočilo namesto direktive. 

 

Poslanci iz skupine GroenLinks menijo, da načelo subsidiarnosti ni izpolnjeno. Strinjajo se z 

argumenti, ki jih je predstavila Komisija. 

Menijo, da bi morali delavci imeti enake pogoje zaposlitve po vsej Evropi. Del tega so 

pravila, ki urejajo dopust. Zaradi tega je naloga EU, da predlaga zakonodajo o tej zadevi. 

Države članice EU zaenkrat ne napredujejo dovolj pri spodbujanju enakopravne delitve 

obveznosti oskrbe med moškimi in ženskami. Dobro je, da Evropska unija določa minimalne 

standarde, ki dajejo evropskim delavcem enake pogoje in spodbujajo enakost med spoloma na 

trgu dela. 

 

Poslanci iz skupine VVD menijo, da predlog ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Po 

njihovem mnenju se o socialnih zadevah in usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja 

odloča na nacionalni ravni. To je del sistema socialne varnosti, ta sistem pa je v pristojnosti 

držav članic. Predlog se tudi ne nanaša na nadnacionalno težavo ali zadevo, ki bi jo lahko 
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obravnavali samo z ukrepi na ravni EU. Nizozemska na primer ima že zdaj v pripravi 

zakonodajni predlog o podaljšanju starševskega dopusta. 

 

Poslanci iz skupine ChristenUnie menijo, da predlog direktive krši načelo subsidiarnosti. 

Čeprav ne nasprotujejo zamisli, da bi podaljšali na primer starševski ali oskrbovalski dopust 

ali sprejeli druge dodatne ukrepe v zvezi z zaposlovanjem in oskrbo, menijo, da se o tem ne 

more odločati na evropski ravni. Poslanci menijo, da so predlagani ukrepi o odobritvi dopusta 

in s tem povezane zadeve v nacionalni pristojnosti in da ne vsebujejo nadnacionalnih vidikov, 

ki jih države članice ne bi mogle same obravnavati. 

 

Poslanci iz skupine SGP menijo, da so v prvi vrsti države članice tiste, ki odločajo, kakšno 

razmerje med zaposlitvijo in zasebnim življenjem je zaželeno glede na kulturo posamezne 

države članice. Po njihovem mnenju zlasti del predloga, ki se nanaša na vprašanje pravice do 

plačanega dopusta, ne izpolnjuje zahteve glede subsidiarnosti. Evropska zakonodaja bi morala 

ostati omejena na pravico do dopusta. Poslanci ne razumejo, zakaj naj bi bil glede na 

delovanje notranjega trga potreben enoten minimalni standard. 

 

Pravna podlaga 

 

Poslanci iz skupine VVD navajajo, da je Komisija svoj predlog utemeljila s členom 153 

Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta člen se nanaša na enakost moških in žensk glede 

priložnosti na trgu dela in obravnave pri delu. Komisija je to zelo splošno določbo vzela kot 

vabilo za pripravo zelo specifičnih minimalnih pravil o usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja. Poslanci iz skupine VVD nasprotujejo trditvi, da ima Komisija mandat, da lahko na 

tem področju nacionalne organe odrine na stran. Navedena pravna podlaga o enakih 

možnostih za moške in ženske nikakor ni isto kot pravna podlaga, ki Bruslju dovoljuje 

poseganje v osebno izbiro moških in ženk glede organizacije njihovega družinskega življenja. 

Navedena pravna podlaga je tudi preveč splošna in nedoločna in ne more biti podlaga za 

neupoštevanje pristojnosti nacionalnih organov, da na tem področju oblikujejo svojo politiko. 

 

Poslanci iz skupine PVV nimajo pripomb o pravni podlagi. 

 

Poslanci iz skupine CDA se strinjajo s pravno podlago, vendar menijo, da to ni pomembno, 

saj ni izpolnjeno načelo subsidiarnosti: ukrepi za izboljšanje usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja so izključno v pristojnosti nacionalnih organov. 

 

Poslanci iz skupine D66 menijo, da je pravna podlaga predloga EU ustrezna. 

 

Poslanci iz skupine GroenLinks se strinjajo s pravno podlago, ki jo Komisija predlaga za 

predlog EU. 

 

Poslanci iz skupine SP menijo, da je pravna podlaga predloga EU ustrezna, še posebej ker je 

tako splošna. O tem, kako si prizadevati za enakost med moškimi in ženskami glede 

priložnosti na trgu dela in obravnave pri delu pa bi morale odločati države članice same. 

Direktiva 2010/18/EU zadostuje. 

 

Poslanci skupine ChristenUnie menijo, da bi morala biti na podlagi člena 153 Evropska unija 

zadržana na področjih, na katerih lahko ukrepajo države članice. Ukrepi Evropske unije so 
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lahko kvečjemu dopolnilni in podporni. To v predlagani direktivi ni izpolnjeno, niti ni 

potrebno ali zaželeno glede odobritve dopusta. 

 

Poslanci iz skupine SGP opažajo, da se pravna podlaga iz Pogodbe nanaša na priložnosti na 

trgu dela in obravnavo pri delu. Ugotavljajo, da namen predloga ni odpraviti dejanske ovire v 

zvezi s tem, temveč se osredotoča na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja na 

podlagi pomislekov glede tega, kaj je zaželeno s političnega vidika. Širši pomisleki – širši od 

tega, kar je primerno na podlagi Pogodbe – so med drugim razvidni iz cilja, da bi podprli 

poklicno pot žensk. Tudi starševski dopust ima širši namen, na primer sodelovanje pri vzgoji 

otrok. Poslanci iz skupine SGP menijo, da podlaga iz Pogodbe ni primerna za ukrepe, ki 

presegajo priložnosti na trgu dela in obravnavo pri delu. 

 

Ugotavljajo tudi, da bi pravica do 10-dnevnega plačanega dopusta pomenila preveliko breme 

za mala podjetja. Zaradi tega predlog ni združljiv z obveznostjo iz Pogodbe, da bi preprečili 

tako breme. 


