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Komisja Prawna

11.7.2017

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI
Przedmiot: Uzasadniona opinia Sejmu RP w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi miedzy życiem zawodowym 
a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 
parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania projektu aktu 
ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest zgodny z 
zasadą pomocniczości.

Sejm RP przekazał(a) zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej wspomnianego 
wniosku dotyczącego dyrektywy.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.
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ZAŁĄCZNIK

UCHWALA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
równowagi miedzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz 

uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE za niezgodny z zasada pomocniczości

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 148cc Regulaminu Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdza, ze projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie równowagi miedzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz 
uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (COM(2017) 253 final) nie jest zgodny z zasada 
pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Projekt ten narusza 
zasadę pomocniczości, ponieważ Komisja Europejska niewystarczająco uzasadniła, ze cele Unii 
Europejskiej, którym ma służyć proponowana dyrektywa, mogą być lepiej osiągnięte na poziomie 
Unii.

Uzasadniona opinia zawierająca powody, dla których Sejm uznaje, ze projekt nie jest 
zgodny z zasada pomocniczości, stanowi załącznik do uchwały,

MARSZALEK SEJMU

Marek Kuchcinski
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Załącznik do uchwały
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 22 czerwca 2017 r. (poz ... )

Uzasadniona opinia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. 
zawierająca powody, dla których Sejm uznaje, ze projekt dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie równowagi miedzy życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE nie jest zgodny z 
zasada pomocniczości

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, ze projekt dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie równowagi miedzy życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (COM(2017) 253 final) 
nie jest zgodny z zasada pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Proponowana dyrektywa ma znacząco wpłynąć na zapewnienie równowagi miedzy 
życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców i opiekunów, jednocześnie uchylić 
dotychczasowa dyrektywę 2010/18/UE. Cel projektu wydaje się uzasadniony i pożądany, 
zważywszy przede wszystkim na zakładane wzmocnienie roli rodziny w wychowaniu, co 
miałoby się dokonywać skuteczniej choćby poprzez uszczegółowienie rozwiązań dotyczących 
urlopów, uelastycznienie organizacji pracy czy tez zwiększenie udziału mężczyzn w 
wykorzystaniu tych form organizacji pracy, co dałoby im równoprawna względem kobiet 
sposobność częstszego sprawowania opieki nad dziećmi ich wychowania.

Zdaniem Sejmu regulacja na poziomie Unii Europejskiej musi jednak uwzględniać 
rozwiązania obowiązujące w prawodawstwie państw członkowskich. Regulacja unijna nie 
powinna ingerować w krajowe rozwiązania prawne, które skutecznie zapewniają właściwy 
poziom ochrony rodziny w sferze opieki nad potomstwem i wychowania go.

Sejm uznaje, ze mimo słuszności zakładanego przez prawodawcę unijnego celu, czyli 
wzmocnienia roli rodziny (obojga rodziców) w opiece nad potomstwem i wychowaniu go, 
projekt dyrektywy narusza zasadę pomocniczości, ponieważ Komisja Europejska 
niewystarczająco uzasadniła, ze cele Unii Europejskiej, którym ma służyć proponowana 
dyrektywa, mogą by lepiej osiągnięte na poziomie Unii. Zgodnie z art. 5 protokołu (nr 2) w 
sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, załączonym do Traktatu o Unii 
Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, projekt aktu 
ustawodawczego powinien zawierać szczegółowe stwierdzenie umożliwiające ocenę 
zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Takie stwierdzenie powinno 
obejmować dane umożliwiające ocenę skutków finansowych danego projektu aktu oraz, w 
przypadku dyrektywy, jej skutków dla regulacji wprowadzanych przez państwa 
członkowskie, w tym, w stosownym przypadku, dla prawodawstwa regionalnego. 
Stwierdzenie, ze cel Unii może zostać lepiej osiągnięty na poziomie Unii, jest uzasadniane na 
podstawie wskaźników jakościowych, a tam, gdzie to możliwe - ilościowych. W projektach 
aktów ustawodawczych bierze się pod uwagę konieczność zminimalizowania wszelkich 
obciążeń finansowych lub administracyjnych nakładanych na Unie, rządy krajowe, władze 
regionalne lub lokalne, podmioty gospodarcze i obywateli oraz to, by takie obciążenia były 
współmierne do zamierzonego celu. Przedstawione przez Komisje Europejska uzasadnienie 
projektu dyrektywy nie odnosi się do polskich regulacji prawnych, które zapewniają wysoki 
poziom ochrony rodziny w sferze opieki nad potomstwem i wychowania go.



PE607.840v01-00 4/4 NP\1129470PL.docx

PL

Podsumowując, w ocenie Sejmu projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie równowagi miedzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz 
uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (COM(2017) 253 final) narusza zasadę 
pomocniczości.


