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BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET 

NATIONALT PARLAMENT OM 

NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Polens Sejm om forslag til Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og 

omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU 

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

 

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen af et 

udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende udkast 

ikke er foreneligt med nærhedsprincippet. 

Republikken Polens Sejm har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det 

ovennævnte forslag til direktiv. 
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Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med hensyn til 

overholdelse af nærhedsprincippet. 
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BILAG 

BESLUTNING 

 

VEDTAGET AF REPUBLIKKEN POLENS SEJM 

 

af 22. juni 2017 

 

om, at forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og 

privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU 

ikke er foreneligt med nærhedsprincippet 

 

 

Republikken Polens Sejm konstaterer på grundlag af artikel 148cc i sin forretningsorden, 

at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balancen mellem arbejdsliv og 

privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU 

(COM(2017)0253) ikke er i foreneligt med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i traktaten om 

Den Europæiske Union. Forslaget strider mod nærhedsprincippet, eftersom Kommissionen ikke i 

tilstrækkelig grad har givet begrundelse for, at Den Europæiske Unions målsætninger, som 

bestemmelserne i det foreslåede direktiv skal fremme, bedre kan nås på EU-plan. 

Den begrundede udtalelse fra Sejm, hvori det forklares, hvorfor forslaget til forordning 

ikke anses for foreneligt med nærhedsprincippet, er vedlagt som bilag til beslutningen. 

 

 

 

 

FORMAND FOR SEJMEN 

 

Marek Kuchciński, 
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Bilag til beslutningen 

vedtaget af Republikken Polens Sejm 

af 22. juni 2017 

 

 

Begrundet udtalelse fra Republikken Polens Sejm af 22. juni 2017, hvori det forklares, 

hvorfor Sejmen mener, at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

balancen mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om 

ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU ikke er foreneligt med nærhedsprincippet 

 

Republikken Polens Sejm konstaterer, at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om balancen mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om 

ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU (COM(2017)0253) ikke er i foreneligt med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. 

Det foreslåede direktiv sigter mod at få en betydelig indvirkning på balancen mellem 

arbejdsliv og privatliv for erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner og samtidig ophæve 

det eksisterende direktiv 2010/18/EU. Forslagets formål synes rimeligt og ønskeligt, navnlig 

med hensyn til dets styrkelse af familiernes rolle for børns opdragelse, som ville opnås mere 

effektivt ved hjælp af en detaljeret ordning for orlov, mere fleksible arbejdsforhold eller 

forøgelse af andelen af mænd, der anvender af disse former for tilrettelæggelse af arbejdet, 

hvilket giver dem lige muligheder sammenlignet med kvinder for at tilbringe mere tid med at 

deltage i pasningen og opdragelsen af deres børn. 

Sejmen fastholder dog, at regulering på EU-plan skal tage hensyn til de 

lovgivningsmæssige løsninger, der allerede eksisterer i medlemsstaterne. EU's regler bør ikke 

gribe ind i de nationale retlige ordninger, som effektivt sikrer et reelt beskyttelsesniveau for 

familier hvad angår pasning og opdragelse af børn. 

Republikken Polens Sejm konstaterer, at selv om det mål, som EU-lovgiverne har 

fastsat, er legitimt, nemlig styrkelse af familiens rolle (begge forældre) for pasning og 

opdragelse af børn, krænker det foreslåede direktiv nærhedsprincippet, eftersom 

Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad har givet begrundelse for, at Den Europæiske Unions 

målsætninger, som bestemmelserne i det foreslåede direktiv skal fremme, bedre kan nås på 

EU-plan. I medfør af artikel 5 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
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proportionalitetsprincippet, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union 

og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bør udkastet til 

lovgivningsmæssig retsakt indeholde en detaljeret analyse, der gør det muligt at vurdere 

overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Analysen bør omfatte 

oplysninger, der gør det muligt at vurdere de finansielle virkninger og, når der er tale om et 

direktiv, følgerne for den lovgivning, som medlemsstaterne skal iværksætte, herunder 

eventuelt regional lovgivning. Begrundelsen for at fastslå, at et af Unionens mål bedre kan nås 

på EU-plan, underbygges af kvalitative og om muligt kvantitative indikatorer. Der skal i 

udkastene til lovgivningsmæssige retsakter tages hensyn til, at enhver byrde af finansiel eller 

administrativ art, der pålægges Unionen, nationale regeringer, regionale eller lokale 

myndigheder, erhvervsdrivende og borgere, skal begrænses mest muligt og stå i rimeligt 

forhold til det mål, der skal nås. Den begrundelse for forslaget til direktiv, som 

Kommissionen har forelagt, finder ikke anvendelse på polske retlige bestemmelser, som 

sikrer et højt beskyttelsesniveau for familier hvad angår pasning og opdragelse af børn. 

Som konklusion mener Sejmen, at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om 

ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU (COM(2017)0253$9 krænker nærhedsprincippet. 


