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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО 

СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Сейма на Република Полша относно предложението 

за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието 

между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи 

грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета 

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

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и 

на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от осем седмици от датата 

на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на председателите на Европейския 

парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано становище, в което излага причините, 

поради които счита, че въпросният проект не е съобразен с принципа на субсидиарност. 

Сеймът на Република Полша изпрати мотивирано становище, което е приложено към 

настоящия документ, относно горепосоченото предложение за директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

НА СЕЙМА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША 
 

от 22 юни 2017 г. 

 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, 

полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета 

 

 

Сеймът на Република Полша, в съответствие с член 148вв от своя правилник за 

дейността, счита, че предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 

относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, 

полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (COM(2017)0253 final) не 

е съобразено с принципа на субсидиарност, установен в член 5, параграф 3 от Договора за 

Европейския съюз. Предложението нарушава принципа на субсидиарност, тъй като 

Комисията не аргументира в достатъчна степен, че целите на Европейския съюз, които 

трябва да бъдат постигнати чрез предлаганата директива, могат да бъде постигнати по-

добре на равнището на Съюза. 

Мотивираното становище, в което се излагат причините, поради които Сеймът 

счита, че проектът не е съобразен с принципа на субсидиарност, се прилага към решението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕЙМА 

 

Марек Кухчински 
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Приложение към решението 

на Сейма на Република Полша 

от 22 юни 2017 г. (номер ...) 

 

 

Мотивирано становище на Сейма на Република Полша от 22 юни 2017 г., в което 

се излагат причините, поради които Сеймът счита, че предложението за 

директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между 

професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за 

отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета не е съобразено с принципа на 

субсидиарност 

 

Сеймът на Република Полша счита, че предложението за директива на 

Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и 

личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 

2010/18/ЕС на Съвета (COM(2017)0253 final) не е съобразено с принципа на 

субсидиарност, установен в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. 

Предложената директива има за цел да повлияе значително върху постигането 

на равновесие между професионалния и личния живот на работещите родители и 

лицата, полагащи грижи, и едновременно с това да отмени съществуващата Директива 

2010/18/ЕС. Целта на предложението изглежда разумна и желателна, особено като се 

има предвид предполагаемото укрепване на ролята на семействата, което би станало 

по-ефективно посредством подробно определяне на решения в областта на отпуските, 

по-гъвкавата организация на труда или увеличаването на процента на мъжете, които се 

възползват от тези форми на организация на труда, които биха им дали същата като на 

жените възможност за участие в отглеждането и възпитанието на децата. 

Сеймът счита, че разпоредбите на равнището на Европейски съюз трябва, обаче, 

да вземат предвид обвързващите разпоредби в законодателството на държавите членки. 

Регламентирането на равнището на ЕС не трябва да се намесва в националните правни 

разпоредби, които ефективно осигурят подходящо ниво на защита на семейството в 

областта на грижите за потомството и възпитанието му. 

Сеймът счита, че въпреки законосъобразността на предвидената от законодателя 

цел, а именно – укрепването на ролята на семейството (на двамата родители) за 

грижите и възпитанието на децата – предложението за директива нарушава принципа 

на субсидиарност, тъй като Комисията не аргументира в достатъчна степен, че целите 

на Европейския съюз, които трябва да бъдат постигнати чрез предлаганата директива, 

могат да бъде постигнати по-добре на равнището на Съюза. В съответствие с член 5 от 

Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 

пропорционалност, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за 

функционирането на Европейския съюз, всеки проект на законодателен акт следва да 

съдържа подробно становище с описание на елементи, които позволяват да се оцени 

спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност. Това подробно 

становище следва да съдържа елементи, които позволяват да се оцени финансовият 

ефект на проекта, а когато става въпрос за директива, нейните последици от гледна 

точка на законодателните действия, които държавите членки трябва да предприемат, 

включително и последиците върху регионалното законодателство, когато е уместно. 

Основанията да се направи заключението, че определена цел на Съюза може да бъде 

по-добре постигната на равнището на Съюза, се подкрепят с качествени, а когато това е 
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възможно, и с количествени показатели. Проектите на законодателни актове отчитат 

необходимостта всяко финансово или административно задължение, възложено на 

Съюза, националните правителства, регионалните или местните власти, стопанските 

субекти и гражданите, да бъде възможно най-малко натоварващо и да бъде съобразено 

с поставената цел. Обосновката, представена от Европейската комисия в 

предложението за директива, не се прилага към полските правни разпоредби, които 

гарантират високо равнище на защита на семейството в областта на отглеждането и 

възпитанието на потомството. 

В заключение, предложението за Директива на Европейския парламент и на 

Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и 

лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета 

(COM(2017)0253 final) нарушава принципа на субсидиарност. 


