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GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN 

NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE 

SUBSIDIARITEIT 

Betreft: Gemotiveerd advies van de Sejm van de Republiek Polen inzake het voorstel voor een 

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen 

werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 

2010/18/EU van de Raad 

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

 

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht weken 

vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de voorzitters van 

het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies toezenden waarin 

wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt met het 

subsidiariteitsbeginsel. 

De Poolse Sejm heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake bovengenoemd 
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voorstel voor een richtlijn aan het Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken bevoegd 

voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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BIJLAGE 

BESLUIT 

 

VAN DE SEJM VAN DE REPUBLIEK POLEN 

 

van 22 juni 2017 

 

inzake de bevinding dat het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en 

tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad niet strookt met het 

subsidiariteitsbeginsel 

 

 

Op grond van artikel 148cc van zijn reglement stelt de Sejm van de Republiek Polen vast 

dat het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 

evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 

2010/18/EU van de Raad (COM(2017) 253 final) niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel als 

bedoeld in artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Het voorstel is in strijd 

met het subsidiariteitsbeginsel, omdat de Commissie onvoldoende heeft aangetoond dat de in de 

voorgestelde richtlijn vervatte doelstellingen van de Europese Unie beter kunnen worden bereikt 

op het niveau van de Unie. 

Het gemotiveerde advies waarin wordt uiteengezet waarom de Sejm van oordeel is dat dit 

voorstel niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel is als bijlage bij het besluit gevoegd. 

 

 

 

 

VOORZITTER VAN DE SEJM 

 

Marek Kuchciński 
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Bijlage bij het besluit 

van de Sejm van de Republiek Polen 

van 22 juni 2017 (punt …) 

 

 

Gemotiveerd advies van de Sejm van de Republiek Polen van 22 juni 2017 waarin wordt 

uiteengezet waarom de Sejm van oordeel is dat het voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven 

voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad 

niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel 

 

De Sejm van de Republiek Polen stelt vast dat het voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor 

ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad 

(COM(2017) 253 final) niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel als bedoeld in artikel 5, 

lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. 

De voorgestelde richtlijn wil een aanzienlijke invloed uitoefenen op het waarborgen 

van een evenwicht tussen het beroeps- en privéleven van werkende ouders en mantelzorgers 

en dient tot intrekking van de huidige Richtlijn 2010/18/EU. Het doel van het voorstel lijkt 

gerechtvaardigd en gewenst, met name gezien de beoogde versterking van de rol van het 

gezin in de opvoeding, hetgeen op doeltreffender wijze moet worden verwezenlijkt door 

maatregelen uit te werken met betrekking tot verlofstelsels, versoepeling van de 

arbeidsorganisatie of stimulering van de deelname van mannen aan deze vormen van 

arbeidsorganisatie, waardoor zij net als vrouwen de mogelijkheid krijgen een deel van de zorg 

voor de kinderen en van hun opvoeding op zich te nemen. 

De Sejm is van mening dat regelgeving op het niveau van de Europese Unie echter 

rekening dient te houden met de geldende maatregelen in het recht van de lidstaten. De 

Unieregelgeving mag niet ingrijpen in nationale wettelijke maatregelen die op doeltreffende 

wijze zorgen voor een passend niveau van bescherming van het gezin op het gebied van de 

zorg voor hun kinderen en hun opvoeding. 

De Sejm is van mening dat de door de wetgever beoogde Uniedoelstelling – de 

versterking van de rol van het gezin (beide ouders) in de zorg voor kinderen en in hun 
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opvoeding – weliswaar gerechtvaardigd is, maar dat het voorstel voor een richtlijn in strijd is 

met het subsidiariteitsbeginsel, omdat de Commissie onvoldoende heeft aangetoond dat de in 

de voorgestelde richtlijn vervatte doelstellingen van de Europese Unie beter kunnen worden 

bereikt op het niveau van de Unie. Overeenkomstig artikel 5 van het bij het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

gevoegde protocol (Nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid, moet ieder ontwerp van wetgevingshandeling een subsidiariteits- en 

evenredigheidsmemorandum bevatten, met een uitgebreide toelichting van de elementen op 

basis waarvan de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kan worden 

beoordeeld. Dat memorandum moet elementen bevatten waarmee de financiële gevolgen van 

het ontwerp kunnen worden beoordeeld, alsook – in het geval van een richtlijn – het effect 

ervan op de door de lidstaten vast te stellen regelgeving, inclusief – waar toepasselijk – de 

regionale regelgeving. De conclusie dat een doelstelling van de Unie beter bereikt kan worden 

door de Unie, wordt met kwalitatieve en, zo mogelijk, kwantitatieve indicatoren gestaafd. In 

de ontwerpen van wetgevingshandelingen wordt er rekening mee gehouden dat alle, 

financiële of administratieve, lasten voor de Unie, de nationale regeringen, de regionale of 

lokale overheden, het bedrijfsleven en de burgers tot een minimum moeten worden beperkt en 

in verhouding moeten staan tot het te bereiken doel. De door de Commissie voorgestelde 

motivering van het voorstel voor een richtlijn is niet van toepassing op de Poolse wettelijke 

bepalingen, die een hoog niveau waarborgen van bescherming van het gezin op het gebied 

van zorg voor de kinderen en hun opvoeding. 

De Sejm is dan ook van oordeel dat het voorstel voor een richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en 

mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad 

(COM(2017) 253 final) niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel. 


