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Odbor za pravne zadeve 
 

11.7.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje poljskega sejma o predlogu direktive Evropskega parlamenta in 

Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter 

razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega akta 

predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, zaradi 

katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Poljski sejm je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal obrazloženo mnenje, ki je priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela subsidiarnosti 

pristojen Odbor za pravne zadeve. 



 

PE607.840v01-00 2/4 NP\1129470SL.docx 

SL 

PRILOGA 

RESOLUCIJA 

 

PARLAMENTA REPUBLIKE POLJSKE (SEJMA) 

 

z dne 22. junija 2017 

 

o neskladnosti predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 

2010/18/EU (COM(2017)0253) z načelom subsidiarnosti 

 

 

Sejm Republike Poljske je na podlagi člena 148cc svojega poslovnika sklenil, da predlog 

uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev 

in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU – (COM(2017)0253) ni v skladu z 

načelom subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU). Predlog krši načelo 

subsidiarnosti, saj Komisija ni podala zadostnih dokazov, da je cilje Evropske unije, ki naj bi jih 

uresničili z določbami predlagane direktive, mogoče bolje doseči na ravni Unije. 

Sklepu je priloženo obrazloženo mnenje, v katerem je pojasnjeno, zakaj osnutek 

zakonodajnega akta po mnenju sejma ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

 

 

 

 

PREDSEDNIK SEJMA 

 

Marek Kuchciński 
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Priloga k resoluciji 

sejma Republike Poljske 

z dne 22. junija 2017  

 

 

Obrazloženo mnenje sejma Republike Poljske z dne 22. junija 2017 z navedenimi 

razlogi, zakaj predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive 

Sveta 2010/18/EU po mnenju sejma ni v skladu z načelom subsidiarnosti 

 

Sejm Republike Poljske ugotavlja, da predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 

o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi 

Direktive Sveta 2010/18/EU – (COM(2017)0253) ni v skladu z načelom subsidiarnosti iz 

člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU). 

Namen predlagane direktive je bistveno prispevati k vzpostavitvi ravnovesja med 

poklicnim in zasebnim življenjem za zaposlene starše in oskrbovalce ter razveljaviti veljavno 

Direktivo 2010/18/EU. Cilj predlagane direktive se zdi razumen in zaželen, zlasti zaradi 

pričakovanega učinka okrepitve vloge družin pri vzgoji otrok, ki bi ga učinkoviteje dosegli s 

podrobnimi ureditvami za dopust, prožnejšo organizacijo dela ali s povečanjem deleža 

moških, ki bi uporabljali take delovne ureditve, s čimer bi jim zagotovili enake možnosti, da 

posvetijo več časa varstvu in vzgoji otrok, kot jih imajo ženske. 

Vendar pa sejm meni, da je treba pri ureditvi na ravni Evropske unije upoštevati 

zakonodajne rešitve, ki že veljajo v državah članicah. Ureditev EU ne bi smela posegati v 

nacionalne pravne ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite družine, kar zadeva varstvo 

in vzgojo otrok. 

Sejm ugotavlja, da kljub legitimnosti cilja, ki sta si ga zastavila zakonodajalca 

Evropske unije – okrepitev vloge družine (obeh staršev) pri varstvu in vzgoji otrok –, 

predlagana direktiva krši načelo subsidiarnosti, saj Komisija ni podala zadostnih dokazov, da 

je cilje Evropske unije, ki naj bi jih uresničili z določbami predlagane direktive, mogoče bolje 

doseči na ravni Unije. V skladu s členom 5 Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in 

sorazmernosti, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, 

bi moral osnutek zakonodajnega akta vsebovati podrobno izjavo, na podlagi katere je mogoča 
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presoja njegove skladnosti z načelom subsidiarnosti in sorazmernosti. Ta izjava bi morala 

vsebovati podatke, na podlagi katerih bi bilo mogoče oceniti finančne posledice predloga, v 

primeru direktive pa tudi njen vpliv na predpise, ki veljajo v državah članicah, po potrebi tudi 

na regionalno zakonodajo. Razlogi za ugotovitev, da se lahko cilj Unije bolje uresniči na ravni 

Unije, se utemeljijo s kvalitativnimi in, če je možno, kvantitativnimi kazalci. Pri osnutkih 

zakonodajnih aktov se upošteva, da morajo biti finančne ali upravne obremenitve Unije, 

nacionalnih vlad, regionalnih ali lokalnih organov, gospodarskih subjektov in državljanov čim 

manjše in sorazmerne s ciljem, ki se želi doseči. Utemeljitev predloga direktive, ki jo je 

predložila Komisija, za poljsko zakonsko ureditev ne velja, saj ta zagotavlja visoko raven 

varstva družine, kar zadeva varstvo in vzgojo otrok. 

Zato sejm ugotavlja, da predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi 

Direktive Sveta 2010/18/EU (COM(2017)0253) krši načelo subsidiarnosti. 

 


