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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από την Κάτω Βουλή των Κάτω Χωρών 

για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους 

γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 

Συμβουλίου 

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

 

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, εντός προθεσμίας 

οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

απευθύνουν προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμούν 

ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

Η Γερουσία των Κάτω Χωρών διαβίβασε στο Κοινοβούλιο τη συνημμένη αιτιολογημένη 

γνώμη σχετικά με την προαναφερθείσα πρόταση οδηγίας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 
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Ημερομηνία: 27 Ιουνίου 2017 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γερουσία των Κάτω 

Χωρών για την επικουρικότητα της πρότασης οδηγίας ΕΕ σχετικά με την 

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής COM(2017)0253 

Αριθ. αναφοράς: 161367.01u 

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

 Η Γερουσία των Κάτω Χωρών εξέτασε την πρόταση οδηγίας ΕΕ σχετικά με την ισορροπία 

μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την 

κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου ( COM(2017)0253) ως προς την τήρηση 

της αρχής της επικουρικότητας. 

 

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμώ να σας ενημερώσω για τη γνώμη της Γερουσίας των 

Κάτω Χωρών. 

 

Μια πλειοψηφία1 της Γερουσίας είναι της άποψης ότι η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της 

επικουρικότητας. Η Γερουσία είναι της άποψης  

 ότι η πρόταση δεν αφορά διασυνοριακό πρόβλημα ή θέμα που θα μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί μόνο με τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ. Ούτε πρόκειται για 

διασυνοριακό πρόβλημα ή θέμα που δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από τα 

κράτη μέλη. Επιπλέον δεν είναι σαφές ποια θα ήταν η προστιθέμενη αξία της 

εναρμόνισης των κανόνων στον τομέα της ισορροπίας εργασίας/ ιδιωτικής ζωής 

μεταξύ των κρατών μελών, υπό το πρίσμα της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, 

 ότι ο κοινωνικός τομέας και, στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αποτελούν θέμα που εμπίπτει στις εθνικές 

αρμοδιότητες. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αποτελεί κατ’ 

εξοχήν θέμα ατομικών επιλογών και, εν ανάγκη, επιλογών εθνικής πολιτικής, που 

απορρέουν από μια συγκεκριμένη εθνική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα, 

και βασίζονται ταυτόχρονα στα εθνικά μέσα πολιτικής. 

 

                                                 
1 και πιο συγκεκριμένα οι πολιτικές ομάδες VVD (Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία - 13 

έδρες), PVV (Κόμμα για την Ελευθερία και την Πρόοδο - 9 έδρες),  SP (Σοσιαλιστικό κόμμα - 9 έδρες), 

ChristenUnie (Χριστιανική Ένωση  - 3 έδρες), Partij voor de Dieren  (Κόμμα για τα ζώα - 2 έδρες),  SGP 

(Πολιτικό Κόμμα Μεταρρύθμισης - 2 έδρες), 50+ (2 έδρες). Η Γερουσία των Κάτω Χωρών αποτελείται από 75 

έδρες. 
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Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Γερουσία των Κάτω Χωρών θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δεν απέδειξε σε επαρκή βαθμό ότι η πρόταση συνάδει με την αρχή της 

επικουρικότητας. 

 

Η ίδια επιστολή έχει αποσταλεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

κυβέρνηση των Κάτω Χωρών. 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

 

A. Broekers-Knol 


