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12.7.2017 

PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE 

Assunto: Parecer fundamentado da Câmara Alta do Reino dos Países Baixos sobre a 

proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação 

entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores e que 

revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho 

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

 

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 

semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 

as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 

subsidiariedade. 

A Câmara Alta do Reino dos Países Baixos enviou ao Parlamento o parecer fundamentado 

anexo sobre a proposta de diretiva em epígrafe. 

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 

observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos. 
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ANEXO 

Presidente da Comissão Europeia 

Mr Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

1049 Bruxelas 

Bélgica 

 

 

Data: 27 de junho de 2017 

Assunto: Parecer fundamentado da Câmara Alta dos Países Baixos sobre o princípio da 

subsidiariedade da proposta de diretiva da UE relativa à conciliação entre a 

vida profissional e a vida familiar (COM(2017)253) 

Nossa referência: 161367.01u 

 

Senhor Presidente, 

 

A Câmara Alta dos Estados Gerais dos Países Baixos apreciou a proposta da UE sobre a 

diretiva relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e 

cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho (COM(2017)253) à luz do 

princípio da subsidiariedade. 

 

Pela presente, cumpre-me comunicar o parecer da Câmara Alta dos Estados Gerais dos Países 

Baixos. 

 

A Câmara Alta dos Países Baixos considerou, por maioria1, que a proposta não obedece ao 

princípio da subsidiariedade. A Câmara Alta dos Países Baixos considera que 

 a proposta não diz respeito a um problema transnacional ou a um assunto que só pode 

ser tratado através de medidas a nível da UE. A proposta não diz respeito a um 

problema transnacional ou a um assunto que só pode ser tratado pelos Estados-

Membros. Além disso, não é claro qual o benefício de harmonizar as regulamentações 

sobre a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar entre os Estados-

Membros, tendo em conta o funcionamento do mercado interno; 

 o domínio da política social e, nesse contexto, a conciliação entre a vida profissional e 

a vida familiar é uma matéria que deve ser essencialmente decidida a nível nacional. A 

conciliação entre a vida profissional e familiar é, por excelência, uma questão de 

escolha individual e, se necessário, de política nacional, ambas decorrendo de 

considerações nacionais, sociais e culturais específicas, baseadas em parte no sistema 

de política nacional. 

 

Pelas razões acima expostas, a Câmara Alta dos Países Baixos chegou à conclusão de que a 

Comissão Europeia não demonstrou satisfatoriamente que a proposta de diretiva obedece ao 

princípio da subsidiariedade. 

 

                                                 
1 Grupos na Câmara Alta representando o VVD (13 lugares), PVD (9 lugares), SP (9 lugares), ChristenUnie (3 

lugares), Partij voor de Dieren (2 lugares), SGP (2 lugares) e 50Plus (2 lugares). Há 75 lugares na Câmara Alta 

dos Países Baixos. 
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Foram enviadas cartas idênticas ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao governo dos Países 

Baixos. 

 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração. 

 

A. Broekers-Knol 


