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Odbor za pravne zadeve 
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OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemskega senata o predlogu direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in 

oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Nizozemski senat je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal obrazloženo mnenje, ki je 

priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

predsednik Evropske komisije 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

Belgija 

 

 

Datum: 27. junij 2017 

Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemskega senata o načelu subsidiarnosti v zvezi s 

predlogom direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja 

(COM(2017)0253) 

Naš sklic: 161367.01u 

 

Spoštovani gospod Juncker! 

 

Nizozemski senat je predlog EU v zvezi z direktivo o usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU 

(COM(2017)0253) preučil z vidika subsidiarnosti. 

 

S tem pismom bi vam rada sporočila stališče, ki ga je zavzel nizozemski senat. 

 

Večina1 v senatu meni, da predlog ni skladen z načelom subsidiarnosti. Senat meni, da 

 se predlog ne nanaša na nadnacionalno težavo ali zadevo, ki bi jo lahko obravnavali 

samo z ukrepi na ravni EU, niti se ne nanaša na nadnacionalno težavo ali zadevo, ki je 

države članice ne bi mogle same rešiti. Poleg tega ni jasno, kakšno korist bi prinesla 

harmonizacija ureditev držav članic o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja z 

vidika delovanja notranjega trga; 

 je treba o socialni politiki in, v tem okviru, o usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja odločati predvsem na nacionalni ravni. Usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja je tipično vprašanje posameznikove izbire in, kadar je to potrebno, 

nacionalne politike, pri čemer v obeh primerih izhaja iz posebnih nacionalnih, 

socialnih in kulturnih okoliščin, deloma na podlagi nacionalnega sistema politik. 

 

Iz zgoraj navedenih razlogov je nizozemski senat sklenil, da Evropska komisija ni 

zadovoljivo dokazala, da je predlog direktive v skladu z načelom subsidiarnosti. 

 

Enaka pisma so bila poslana Evropskemu parlamentu, Svetu in nizozemski vladi. 

 

Lep pozdrav, 

 

A. Broekers-Knol 

                                                 
1 V senatu so zastopane naslednje politične skupine: VVD (13 sedežev), PVV (9 sedežev), SP (9 sedežev), 

ChristenUnie (3 sedeži), Partij voor de Dieren (2 sedeža), SGP (2 sedeža) in 50Plus (2 sedeža). Nizozemski senat 

ima 75 sedežev. 


