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Retsudvalget 
 

12.7.2017 

BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra det nederlandske Førstekammer om forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for 

forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU  

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

 

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 

af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 

udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Det nederlandske Førstekammer har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det 

ovennævnte forslag til direktiv. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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Jean-Claude Juncker 
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dato: 27. juni 2017 

Vedr.: Begrundet udtalelse fra Generalstaternes Førstekammer om nærhedsprincippet 

i forslag til direktiv om balancen mellem arbejdsliv og familieliv 

COM(2017)0253  

Vores reference: 161367.01u 

 

 

 

Kære formand 

 

Førstekammeret har undersøgt om forslaget til direktiv om balance mellem arbejdsliv og 

privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU 

COM(2017)0253 er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

 

Jeg skriver til Dem for at oplyse om Førstekammerets mening. 

 

Et flertal1 i Førstekammeret er af den opfattelse, at forslaget ikke er i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet. Førstekammeret finder, at 

 forslaget ikke vedrører et grænseoverskridende problem eller spørgsmål, der alene kan 

løses ved foranstaltninger på EU-plan.  Det vedrører heller ikke et 

grænseoverskridende problem eller emne, som ikke kan løses af medlemsstaterne. 

Desuden er det ikke klart, hvad merværdien er ved en harmonisering af forskrifter på 

området for balance mellem arbejdsliv og privatliv mellem medlemsstaterne, for så 

vidt angår det indre markeds funktion; 

 det sociale område og derved balancen mellem arbejdsliv og privatliv er et nationalt 

anliggende. Balancen mellem arbejdsliv og privatliv er i særdeleshed et individuelt 

valg og givet fald national politik, der er opstår ud fra specifikke nationale, 

sociokulturelle overvejelser og i lyset af nationale politiske instrumenter. 

 

Af ovennævnte årsager når det nederlandske Førstekammer til den konklusion, at 

Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort, at forslaget til direktiv er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

 

Der er sendt enslydende skrivelser til Europa-Parlamentet, Rådet og den nederlandske 

regering. 

 

                                                 
1 Nemlig følgende politiske grupper: VVD (13 sæder), PVV (9 sæder), SP (9 sæder), ChristenUnie (3 sæder), 

Partij voor de Dieren (2 sæder), SGP (2 sæder), 50Plus (2 sæder). Det nederlandske parlaments Førstekammer 

har 75 sæder. 
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