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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Δίαιτας της Δημοκρατίας της Πολωνίας για την πρόταση 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 

φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 

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

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 

εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να αποστείλουν 

στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη 

στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η εν λόγω πράξη δεν 

συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας. 

Η Δίαιτα της Δημοκρατίας της Πολωνίας απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογική γνώμη επί της 

προαναφερθείσας πρότασης κανονισμού. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της αρχής 

της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 
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EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

της 22ας Ιουνίου 2017 

 

σχετικά με το ασυμβίβαστο της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους 

γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου 

COM(2017)253 με την αρχή της επικουρικότητας 

 

Βάσει του άρθρου 148γγ του κανονισμού της, η Δίαιτα της Δημοκρατίας της Πολωνίας κρίνει ότι 

η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ισορροπία 

μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την 

κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου (COM(2017)253) δεν συνάδει προς την 

αρχή της επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας δεδομένου ότι η 

Επιτροπή δεν προσκόμισε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τους οποίους οι διατάξεις της πρότασης οδηγίας θα έπρεπε να εξυπηρετούν, θα μπορούσαν να 

επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. 

Επισυνάπτεται στην απόφαση η αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους 

οποίους η Δίαιτα είναι της άποψης ότι η πρόταση αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ 

Marek Kuchciński 
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 EL 

Παράρτημα στο ψήφισμα 

της Δίαιτας της Δημοκρατίας της Πολωνίας 

της 22ας Ιουνίου 2017 

 

Αιτιολογημένη γνώμη της Δίαιτας της Δημοκρατίας της Πολωνίας της 22ας Ιουνίου 

2017 που περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους η Δίαιτα θεωρεί ότι η πρόταση 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία 

μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την 

κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου δεν συνάδει με την αρχή της 

επικουρικότητας 

 

Η Δίαιτα της Δημοκρατίας της Πολωνίας θεωρεί ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 

ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 

Συμβουλίου (COM(2017)253) δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας που 

αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η πρόταση οδηγίας έχει ως σκοπό μια σημαντική συμβολή στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για εργαζόμενους γονείς και φροντιστές και, ταυτόχρονα, 

την κατάργηση της ισχύουσας οδηγίας 2010/18/ΕΕ. Ο στόχος της πρότασης οδηγίας φαίνεται 

εύλογος και ευκταίος, ειδικότερα υπό το φως της επιδιωκόμενης ενίσχυσης του ρόλου της 

οικογένειας στην ανατροφή των παιδιών, η οποία όμως θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα 

με λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικές με άδεια και ελαστικότερη διοργάνωση της εργασίας ή με 

την αύξηση του ποσοστού των ανδρών που επωφελούνται από παρόμοιες ρυθμίσεις 

οργάνωσης της εργασίας, ούτως ώστε να τους προσφέρονται ίσες ευκαιρίες σε σύγκριση με 

τις γυναίκες για να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και να συμμετέχουν στην φροντίδα για τα 

παιδιά και στην ανατροφή τους. 

Εν τούτοις, η Δίαιτα εμμένει ότι οι ρυθμίσεις σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τις νομοθετικές λύσεις που ήδη ισχύουν στα κράτη μέλη. Ρυθμίσεις της ΕΕ δεν πρέπει 

να επεμβαίνουν σε εθνικά νομικά μέτρα τα οποία διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 

προστασίας της οικογένειας ως προς τη φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών. 

Η Δίαιτα είναι της άποψης ότι παρά το γεγονός ότι δικαιολογείται ο στόχος στον οποίο 

αποβλέπει ο νομοθέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλ. η ενίσχυση του ρόλου της οικογένειας 

(των δύο γονέων) στην φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών, η πρόταση οδηγίας δεν 

συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν προσκόμισε επαρκή 

αποδεικτικά στοιχεία ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους θα έπρεπε οι 

διατάξεις της πρότασης οδηγίας να εξυπηρετούν, επιτυγχάνονται καλύτερα σε επίπεδο 

Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των 

αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε 

σχέδιο νομοθετικής πράξης πρέπει να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη έκθεση βάσει της 

οποίας μπορεί να κριθεί η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η 
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EL 

εν λόγω έκθεση πρέπει να περιέχει στοιχεία εκτίμησης των δημοσιονομικών επιπτώσεων της 

πρότασης καθώς και, εφόσον πρόκειται για οδηγία, των συνεπειών της ως προς τις ρυθμίσεις 

που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της 

περιφερειακής νομοθεσίας. Οι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένας στόχος της 

Ένωσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης στηρίζονται σε ποιοτικούς 

και, οσάκις είναι δυνατόν, σε ποσοτικούς δείκτες. Στα σχέδια νομοθετικών πράξεων 

λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη το τυχόν οικονομικό ή διοικητικό βάρος που βαρύνει 

την Ένωση, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τους οικονομικούς 

φορείς ή τους πολίτες να είναι το ελάχιστο δυνατό και ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο 

στόχο. Η αιτιολόγηση που παρέχει η Επιτροπή για την πρόταση οδηγίας δεν ισχύσει για τις 

νομικές ρυθμίσεις της Πολωνίας, που παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας της οικογένειας 

όσον αφορά την φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών. 

Ως εκ τούτου, η Δίαιτα της Δημοκρατίας της Πολωνίας θεωρεί ότι η πρόταση οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 

και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 

2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου (COM(2017)253) δεν συνάδει προς την αρχή της 

επικουρικότητας. 


