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Utskottet för rättsliga frågor 
 

11.7.2017 

MOTIVERAT YTTRANDE 
FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT 

ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från det nederländska parlamentets andra kammare över 

förslaget till Europaparlamentet och rådets direktiv om balans mellan arbete och 

privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av 

rådets direktiv 2010/18/EU 

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

 

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 

ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 

kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 

aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Det nederländska parlamentets andra kammare har sänt bifogade motiverade yttrande över 

förslaget till ovannämnda direktiv. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 

subsidiaritetsprincipen respekteras. 
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BILAGA 

Till Jean-Claude Juncker 

EU-kommissionens ordförande 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bryssel 

Belgien 

Haag den 27 juni 2017 

 

Ärende: Motiverat yttrande om subsidiariteten hos EU-förslaget till direktiv om balans 

mellan arbete och privatliv COM(2017)0253 

 

Bäste Jean-Claude Juncker: 

 

 

Det nederländska parlamentets andra kammare har, i enlighet med det förfarande som 

fastställts i detta syfte, granskat om ovan angivna förslag är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen. Därmed har artikel 5 i EU-fördraget och protokoll nr 2 till 

Lissabonfördraget om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna 

tillämpats. 

 

Med detta brev vill jag informera Er om att generalstaternas andra kammares bedömning av 

det ovannämnda förslagets subsidiaritet är negativ. 

 

En majoritet inom generalstaternas andra kammare anser att 

 

 förslaget inte berör ett gränsöverskridande problem eller ett ärende som enbart kan 

lösas med hjälp av åtgärder på EU-nivå. Det gäller inte heller ett gränsöverskridande problem 

eller ärende som inte kan lösas av medlemsstaterna. Det står dessutom inte klart vilket 

mervärde som finns i en samordning av regelverken om balans mellan arbete och privatliv 

mellan medlemsstaterna, med tanke på hur den inre marknaden fungerar. 

 

 Den sociala domänen och därmed den ifrågavarande balansen mellan arbete och 

privatliv är en nationell fråga. Balansen mellan arbete och privatliv är i högsta grad en fråga 

om individuella val, och vid behov om nationell politik, som följer av specifika nationella, 

sociokulturella överväganden, även i ljuset av den nationella politiska verktygsuppsättningen. 

 

Av ovanstående skäl har generalstaternas andra kammare kommit fram till bedömningen att 

kommissionen inte tillräckligt har visat att förslaget uppfyller subsidiaritetsprincipen. 

 

I bilagan återfinns bidragen från partigrupperna där de mer i detalj redogör för sina 

ståndpunkter beträffande bl.a. subsidiariteten. 

 

Kopior av denna skrivelse kommer även att skickas till Europaparlamentet, rådet och 

Nederländernas regering. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Khadija Arib 

Andra kammarens talman 

Nederländernas parlament 
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Bilaga till brev till Europeiska kommissionen: Partigruppernas bidrag 

 

Nedan återfinns bidragen från de olika partigrupperna med avseende på detta EU-förslag. 

 

Nederländernas andra kammare har 150 platser. Dessa platser är fördelade som följer: 

 Folkpartiet för frihet och demokrati – VVD (33) 

 Frihetspartiet – PVV (20) 

 Kristlig-demokratisk appell – CDA (19) 

 Demokrater 66 – D66 (19) 

 Grön vänster – GL (14) 

 Socialistiska partiet – SP (14) 

 Arbetets parti – PvdA (9) 

 Kristlig union – CU (5) 

 Djurens parti – PvdD (5) 

 50PLUS (4) 

 Nationella reformerade partiet – SGP (3) 

 DENK (3) 

 Forum för demokrati – FvD (2) 

 

Åtta partier deltog i utvärderingen av förslagens förenlighet med subsidiaritetsprincipen. 

 

Subsidiaritetsprincipen 

 

VVD-gruppens medlemmar gör en negativ bedömning av subsidiariteten. Förslaget om balans 

mellan arbete och privatliv innehåller ett antal nya eller skärpta miniminormer för föräldra-, 

faderskaps- och vårdledighet, bland annat den nya rätten för fäder att ta minst tio dagar ledigt i 

samband med ett barns födelse. Med det nuvarande direktivet (2010/18/EU) åstadkoms enligt 

kommissionen inte rätten till föräldraledighet för båda föräldrarna i tillräcklig grad. 

Kommissionen framför som ett problem bland annat att incitamenten för män att ta vårdledigt är 

otillräckliga och även att balansen mellan arbete och privatliv i vissa medlemsstater lämnar 

mycket i övrigt att önska. Därmed bedömer kommissionen att den nuvarande rättsliga ramen ger 

männen begränsade incitament till att ta på sig en lika stor del av vårduppgifterna. 

 

VVD-gruppens ledamöter anser att detta inte är ett påvisbart gränsöverskridande problem som 

medlemsstaterna inte själva skulle kunna lösa. Balansen mellan arbete och privatliv är i högsta 

grad en fråga om individuella val, och vid behov om nationell politik, som följer av specifika 

nationella, sociokulturella överväganden, även i ljuset av den nationella politiska 

verktygsuppsättningen. Det finns inget uppenbart mervärde i EU-omfattande miniminormer. 

VVD-gruppens ledamöter bestrider också att EU som övergripande mål kan framföra att var och 

en i samma utsträckning ska ta på sig vårduppgifter. Detta är i högsta grad ett beslut för individer 

och för föräldrar gemensamt. 

 

Dessutom kommer förslaget till korta i sin analys av de politiska förslagens konsekvenser. 

Nuvarande lagar och regelverk, liksom nuvarande tolkning av arbetsvillkor och kollektivavtal, 

måste med dessa regler omarbetas i alla medlemsstater. Det blir troligtvis en operation som 

garanterar en stor mängd byråkratiskt krångel och därav följande kritik mot (EU-) 

myndigheterna. 
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Därutöver utgår kommissionen med sin specifika tolkning av miniminormer från att 

Nederländerna inte själva är i stånd att välja sina mål, eller åtminstone inte har den 

verktygsuppsättning som krävs för att formulera en politik på grundval av egna politiska val. Det 

står därvid inte heller klart att det finns något mervärde i en eventuell gradvis samordning av 

regelverken om balans mellan arbete och privatliv i de olika medlemsstater. VVD-gruppens 

ledamöter anser att EU på detta område inte automatiskt skulle lyckas bättre än enskilda 

medlemsstater. Tvärtom. 

 

PVV-gruppens ledamöter betraktar den sociala domänen som en nationell fråga, och 

ledamöterna anser därför att bedömningen av subsidiariteten måste bli negativ. 

 

CDA-gruppens ledamöter påpekar att det är medlemsstaterna själva som ska bestämma om och 

hur man genom åtgärder kan uppnå balans mellan arbete och privatliv. Det är inte en fråga för 

EU. Det gäller här inte någon gränsöverskridande problematik som medlemsstaterna inte själva 

kan lösa. 

 

D66-gruppens ledamöter är starka förespråkare för en utökad föräldraledighet så att fäder, men 

också extramödrar och partner, kan tillbringa mera tid med sitt nyfödda barn. Detta har stor 

betydelse för barnets utveckling. Och det är också mycket viktigt att stimulera kvinnors 

deltagande i arbetslivet. Skillnaden mellan mäns och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är 

fortfarande alltför stor. Ledamöterna ansluter sig därför också till ståndpunkten att en balanserad 

fördelning mellan arbete och vårduppgifter måste vara möjlig och att partner kan fördela dessa 

uppgifter på ett balanserat sätt. Eftersom dessa utökningar är så viktiga känner ledamöterna 

besvikelse över att Nederländerna inte själva reglerar utökningarna utan måste tvingas genom 

EU-regelverk. 

 

Ledamöterna delar regeringens inställning att det å ena sidan är bra med en minimistandard för 

EU så att man skapar en jämn spelplan för alla medlemsstater. Men att det å andra sidan också 

måste finnas utrymme för skillnader mellan medlemsstaterna och att socialpolitikens utformning 

i första hand ligger hos medlemsstaterna själva. Det finns gott om möjligheter för EU att ta på sig 

en roll här, precis som med direktivet om havandeskapsledighet 1992 och direktivet om 

föräldraledighet 2010. D66-gruppens ledamöter vill gärna se en närmare motivering till varför 

direktivet ska fastställas på EU-nivå, och varför inte medlemsstaterna själva kan ta på sig detta, 

och varför man inte har valt en rekommendation i stället för ett direktiv, innan gruppen gör en 

definitiv bedömning. 

 

Grön Vänster-gruppens ledamöter gör en positiv bedömning av subsidiariteten. Ledamöterna 

instämmer med alla de argument som kommissionen har framfört. 

Grön Vänster-gruppens ledamöter anser att arbetstagare i EU måste få samma grundläggande 

arbetsvillkor. Regler om ledighet ingår i dessa. Därför är det EU:s uppgift att föreslå regelverk 

för detta. 

För närvarande lyckas inte EU:s medlemsstater att i tillräcklig utsträckning främja en jämn 

fördelning av vårduppgifter mellan män och kvinnor. Det är bra att EU reglerar miniminormerna 

så att arbetstagare i EU får samma rättigheter och jämställdheten mellan män och kvinnor på 

arbetsmarknaden främjas. 

 

SP-gruppens ledamöter gör en negativ bedömning av subsidiariteten. SP-gruppens ledamöter 

anser att den sociala domänen och därmed den ifrågavarande balansen mellan arbete och 

privatliv är en nationell fråga. Det gäller en del av det sociala trygghetssystemet, och detta 

system är en fråga för medlemsstaten. Det gäller inte heller något gränsöverskridande problem 
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eller ett ärende som bara kan genomföras med åtgärder på EU-nivå. För närvarande finns 

exempelvis i Nederländerna redan ett lagförslag om utökad ledighet för fäder. 

 

Kristlig Union-gruppens ledamöter bedömer att direktivet inte klarar subsidiaritetstestet. Även 

om ledamöterna inte ställer sig negativa till utökningen av bland annat ledigheten för fäder och 

vårdledigheten, eller till andra åtgärder kring arbete och omsorg, anser de att detta inte på något 

sätt kan vara en fråga för EU. Ledamöterna anser att de föreslagna åtgärderna för beviljande av 

ledighet och angränsande frågor är en nationell fråga som inte har några överstatliga aspekter 

som inte kan lösas av medlemsstaterna själva. 

 

SGP-gruppens ledamöter påpekar att det i högsta grad är medlemsstaternas sak att bestämma 

vilket förhållande mellan arbete och privatliv som ska anses önskvärt med tanke på den 

ifrågavarande kulturen i medlemsstaten. Enligt ledamöterna uppfyller förslaget framför allt inte 

subsidiaritetskravet när det gäller frågan om det också ska finnas rätt till betald ledighet. 

EU:s regelverk bör begränsas till rätten att ta ledigt. Det står inte klart för ledamöterna varför en 

enhetlig minimireglering av betald ledighet skulle behövas med tanke på den inre marknadens 

funktion. 

 

Rättslig grund 

 

VVD-gruppens ledamöter påpekar att kommissionen baserar sitt förslag på artikel 153 i 

EUF-fördraget. I denna artikel framhålls jämställdhet mellan kvinnor och män på 

arbetsmarknaden och likabehandling av kvinnor och män på arbetsplatsen. Med denna mycket 

allmänt hållna bestämmelse känner sig kommissionen uppmanad att komma fram till mycket 

specifika miniminormer för balansen mellan arbete och privatliv. VVD-gruppens ledamöter 

bestrider att kommissionen skulle ha mandat att ställa de nationella myndigheterna åt sidan. Den 

påstådda rättsliga grunden för lika möjligheter för män och kvinnor är långt avlägsen från en 

juridisk bas där Bryssel skulle kunna ingripa i mäns och kvinnors val beträffande hur de ska 

inrätta sitt familjeliv. Den påstådda rättsliga grunden är också för allmänt hållen och obestämd 

för att kunna erbjuda en bas för att undanröja nationalstaternas befogenhet att föra en egen 

politik i denna fråga. 

 

PVV-gruppens ledamöter har inga synpunkter på den rättsliga grunden. 

 

CDA-gruppens ledamöter godtar den rättsliga grunden, men anser inte att den kan tillämpas 

eftersom CDA-gruppens ledamöters bedömning av subsidiariteten är negativ: åtgärder för att 

skapa balans mellan arbete och privatliv är förbehållna nationalstaterna. 

 

D66-gruppens ledamöter gör en positiv bedömning av den rättsliga grunden för EU-förslaget. 

 

Grön Vänster-gruppens ledamöter gör en positiv bedömning av den rättsliga grund för 

EU-förslaget som kommissionen framför. 

 

SP-gruppens ledamöter gör en positiv bedömning av den rättsliga grunden. Framför allt 

eftersom den är så allmänt formulerad. Hur jämställdhet mellan kvinnor och män på 

arbetsmarknaden och likabehandling på arbetsplatsen specifikt ska tolkas är en fråga för 

medlemsstaterna själva. Direktiv 2010/18/EU räcker. 

 

Kristlig Union-gruppens ledamöter bedömer att artikel 153 i EUF-fördraget kräver 

återhållsamhet från EU:s sida när medlemsstaterna själva kan agera. EU ska på sin höjd fungera 
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kompletterande och understödjande. Så är inte fallet i förslaget till direktiv, och det är inte heller 

önskvärt beträffande beviljande av ledighet. 

 

SGP-gruppens ledamöter konstaterar att fördragets rättsliga grund är inriktad på möjligheterna 

på arbetsmarknaden och behandlingen på arbetsplatsen. Ledamöterna konstaterar att förslaget 

inte avser att undanröja faktiska hinder på dessa punkter, utan att det utifrån överväganden om 

politisk önskvärdhet ställer balansen mellan arbete och privatliv i centrum. Denna ansats – som 

är bredare än vad som är motiverat på grundval av fördraget – framgår bland annat av målet att 

stödja kvinnors karriärutveckling. Också ledigheten för fäder är inriktad mot ett bredare 

perspektiv, till exempel medverkan vid uppfostran. Ledamöterna konstaterar att grunden för 

fördraget kommer till korta som bas för de förslag som går längre än jämställdheten på 

arbetsmarknaden och behandlingen på arbetsplatsen. 

SGP-gruppens ledamöter konstaterar också att en rätt till tio dagars betald ledighet utgör en 

tung börda för små företag. Därmed står förslaget också i strid med skyldigheten enligt fördraget 

att förhindra sådana bördor. 


