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НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Първа камара на Генералните щати на Кралство 

Нидерландия относно предложението за директива на Европейския 

парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и 

личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на 

Директива 2010/18/ЕС на Съвета 

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

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 

съобразен с принципа на субсидиарност. 

Първа камара на Генералните щати на Кралство Нидерландия изпрати до Парламента 

приложеното към настоящия документ мотивирано становище относно горепосоченото 

предложение за директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 

субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Председател на Европейската комисия 

Г-н Жан-Клод ЮНКЕР 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Брюксел 

Белгия 

 

 

Дата: 27 юни 2017 г. 

Относно: Мотивирано становище на Първа камара на Генералните щати относно 

субсидиарността на предложението на ЕС за директива относно 

равновесието между професионалния и личния живот (COM(2017)253) 

Референтен номер: 161367.01u 

 

Уважаеми г-н Юнкер, 

 

Първа камара на Генералните щати на Кралство Нидерландия разгледа предложението 

за Директива относно равновесието между професионалния и личния живот на 

родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета 

(COM(2017) 253) от гледна точка на принципа на субсидиарност. 

 

С настоящото писмо бих желал да Ви уведомя за становището на Първа камара на 

Генералните щати. 

 

Мнозинството1 в Първа камара застъпва мнението, че предложението не е съобразено с 

принципа на субсидиарност. Сенатът счита, че 

 предложението не се отнася до трансграничен проблем или въпрос, който би 

могъл да бъде разрешен единствено посредством мерки на равнището на ЕС. 

Освен това предложението не се отнася до трансграничен проблем или въпрос, 

който не би могъл да бъде разрешен от държавите членки. Също така предвид на 

функционирането на вътрешния пазар не е ясно каква е добавената стойност от 

хармонизирането между държавите членки на законодателни уредби в областта 

на равновесието между професионалния и личния живот; 

 въпросите от областта на социалната политика и съответно и въпросът, отнасящ 

се до равновесието между професионалния и личния живот, се решават 

изключително на национално равнище. Равновесието между професионалния и 

личния живот е въпрос на личен избор, и при необходимост – на национални 

политики, които произтичат от специфични национални, социокултурни 

съображения, основаващи се отчасти на националната политическа система. 

 

Поради горепосочените причини Първа камара на Генералните щати стигна до извода, 

че Европейската комисия не доказва в достатъчна степен, че предложението за 

директива е съобразено с принципа на субсидиарност. 

 

                                                 
1 То включва групите, представляващи Народната партия за свобода и демокрация (13 места), Партията 

на свободата (9 места), Социалистическата партия (9 места), Християнския съюз  (3 места), Партията за 

защита на животните (2 места), Държавната реформистка партия (2 места) и партията „50 плюс“ (2 

места). Първа камара на Генералните щати разполага със 75 места. 
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Идентични писма са изпратени до Европейския парламент, Съвета и правителството на 

Кралство Нидерландия. 

 

С уважение, 

 

А. Брукерс-Кнол 


