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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från den nederländska första kammaren över förslaget till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för 

föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU 

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

 

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 

ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 

kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 

aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Den nederländska första kammaren har sänt bifogade motiverade yttrande över ovannämnda 

förslag till direktiv. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 

subsidiaritetsprincipen respekteras. 
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Datum: 27 juni 2017 

Ärende: Motiverat yttrande från den nederländska första kammaren över EU:s förslag 

till direktiv om balans mellan arbete och privatliv (COM(2017)0253) 

Vår referens: 161367.01u 

 

 

 

Bäste ordförande, 

 

den nederländska första kammaren har genomfört en subsidiaritetsprövning av EU:s förslag 

till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om 

upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU. 

 

Jag vill med denna skrivelse informera er om den bedömning som gjorts av den nederländska 

första kammaren. 

 

En majoritet1 i första kammaren anser att förslaget inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen. Kammaren anser att 

 förslaget inte berör ett gränsöverskridande problem eller en fråga som kan lösas endast 

med hjälp av åtgärder på EU-nivå. Det gäller inte heller något gränsöverskridande 

problem eller någon fråga som inte skulle kunna lösas av medlemsstaterna. Det är 

dessutom inte klart vad som är mervärdet av en harmonisering av bestämmelserna på 

området för balansen mellan arbete och privatliv mellan medlemsstaterna, med tanke 

på den inre marknadens sätt att fungera; 

 det sociala området, och därmed den avsedda balansen mellan arbete och privatliv, är 

en nationell angelägenhet. Balansen mellan arbete och privatliv är i första hand en 

fråga för individuella val och, om nödvändigt, den nationella politiken, som härrör 

från särskilda nationella och sociokulturella överväganden, även i ljuset av nationella 

politiska instrument. 

 

Av dessa skäl gör den nederländska första kammaren bedömningen att kommissionen inte i 

tillräcklig utsträckning har kunnat styrka att förslaget till detta direktiv är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen. 

 

Identiska skrivelser har översänts till Europaparlamentet, rådet och den nederländska 

regeringen. 

                                                 
1 Här avses de politiska grupperna VVD (13 ledamöter), PVV (9 ledamöter), SP (9 ledamöter), ChristenUnie 

(3 ledamöter), Partij voor de Dieren (2 ledamöter), SGP (2 ledamöter) och 50Plus (2 ledamöter). Den 

nederländska första kammaren omfattar 75 ledamöter. 
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Med vänlig hälsning 

 

A. Broekers-Knol 


