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UZASADNIONA OPINIA 
PARLAMENTU NARODOWEGO 
W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia Pierwszej Izby parlamentu Niderlandów w sprawie wniosku 

dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej 

dyrektywę Rady 2010/18/UE 

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

 

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 

i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 

przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 

że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. 

Pierwsza Izba parlamentu Niderlandów przesłała Parlamentowi załączoną uzasadnioną opinię 

na temat ww. wniosku dotyczącego dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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Data: 27 czerwca 2017 r. 

Przedmiot: Uzasadniona opinia Pierwszej Izby w sprawie zgodności wniosku UE 

dotyczącego dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym 

a prywatnym (COM(2017)0253) z zasadą pomocniczości 

Nr ref.: 161367.01u 

 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

Pierwsza Izba parlamentu Niderlandów przeanalizowała wniosek dotyczący dyrektywy 

w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz 

uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (COM(2017)0253) pod kątem jego zgodności 

z zasadą pomocniczości. 

 

W niniejszym piśmie pragniemy poinformować o stanowisku Pierwszej Izby parlamentu 

Niderlandów. 

 

Większość1 członków Pierwszej Izby jest zdania, że wniosek nie jest zgodny z zasadą 

pomocniczości. Izba uważa, że 

 wniosek nie dotyczy problemu o charakterze transgranicznym ani kwestii, którą 

można uregulować jedynie za pośrednictwem środków na szczeblu UE. Nie jest to 

również problem o charakterze transgranicznym ani kwestia, której nie mogą 

rozwiązać same państwa członkowskie. Ponadto nie jest jasne, jaką wartość dodaną 

ma harmonizacja przepisów w dziedzinie równowagi między życiem zawodowym 

a prywatnym w państwach członkowskich z perspektywy funkcjonowania rynku 

wewnętrznego; 

 obszar polityki społecznej i związana z nim równowaga między życiem zawodowym 

a prywatnym są regulowane na szczeblu krajowym. Ta ostatnia jest przede wszystkim 

sprawą indywidualnych wyborów oraz w razie potrzeby polityki krajowej, 

wynikających ze szczególnych krajowych czynników społeczno-kulturowych 

w kontekście krajowych instrumentów polityki. 

 

W związku z powyższym Pierwsza Izba parlamentu Niderlandów uważa, że Komisja 

Europejska nie wykazała w wystarczający sposób zgodności wniosku dotyczącego dyrektywy 

z zasadą pomocniczości. 

                                                 
1 Tj. VVD (13 mandatów), PVV (9 mandatów), SP (9 mandatów), Unia Chrześcijańska (3 mandaty), Partia na 

rzecz Zwierząt (2 mandaty), SGP (2 mandaty), 50Plus (2 mandaty). Pierwsza Izba parlamentu Niderlandów liczy 

75 członków. 
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Pisma o identycznym brzmieniu zostały przesłane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 

i rządowi Królestwa Niderlandów. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

A. Broekers-Knol 


