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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 

NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från den polska sejmen över förslaget till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare 

och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU 

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

 

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna 

får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då ett utkast till lagstiftningsakt 

översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och kommissionens ordförande lämna ett 

motiverat yttrande med skälen till att de anser att det aktuella utkastet inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen. 

Den polska sejmen har sänt bifogade motiverade yttrande över ovannämnda förslag till direktiv. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 

subsidiaritetsprincipen respekteras. 
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BILAGA 

RESOLUTION 

 

FRÅN DEN POLSKA SEJMEN 

 

av den 22 juni 2017 

 

om att förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och 

privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 

2010/18/EU (COM(2017)0253) inte anses vara förenligt med subsidiaritetsprincipen 

 

 

Den polska sejmen finner, på grundval av artikel 148cc i sin arbetsordning, att förslaget 

till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och 

anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (COM(2017)0253) inte är 

förenligt med subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-

fördraget). Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom kommissionen inte har kunnat 

lägga fram tillräckliga bevis för att Europeiska unionens mål, som bestämmelserna i det 

föreslagna direktivet antas tjäna, bättre kan uppnås på unionsnivå. 

 

Ett motiverat yttrande med skälen till att sejmen anser att förslaget till lagstiftningsakt inte 

är förenligt med subsidiaritetsprincipen bifogas detta beslut. 

 

 

 

 

SEJMENS TALMAN 

 

Marek Kuchciński 
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Bilaga till resolutionen 

från den polska sejmen 

av den 22 juni 2017   

 

 

Motiverat yttrande av den 22 juni 2017 från den polska sejmen med skälen till att 

sejmen anser att förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan 

arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets 

direktiv 2010/18/EU inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen 

 

Den polska sejmen finner att förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av 

rådets direktiv 2010/18/EU (COM(2017)0253) inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen i 

artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen. 

Det föreslagna direktivet syftar till att ge ett betydande bidrag till en balans mellan 

arbetsliv och privatliv för arbetande föräldrar och anhörigvårdare, samtidigt som det 

nuvarande direktivet 2010/18/EU upphävs. Syftet med det föreslagna direktivet verkar rimligt 

och önskvärt, särskilt mot bakgrund av dess inverkan på att stärka rollen för familjer vid 

uppfostran av barn, vilket skulle uppnås effektivare med hjälp av detaljerade arrangemang för 

ledighet, flexiblare arbetsorganisation eller ökning av andelen män som utnyttjar sådana 

arbetstidsarrangemang, och därmed ge dem lika möjligheter i förhållande till kvinnor för att 

ägna mer tid åt att delta i sina barns vårdnad och uppfostran. 

Sejmen anser dock att lagstiftning på EU-nivå måste ta hänsyn till de rättsliga 

lösningar som redan är i kraft i medlemsstaterna. EU:s lagstiftning bör inte inkräkta på 

nationella rättsliga åtgärder som säkerställer en lämplig nivå av skyddet för familjer när det 

gäller vård och uppfostran av barn. 

Trots legitimiteten hos det mål som fastställts av unionslagstiftaren, nämligen att 

stärka familjens roll (båda föräldrar) när det gäller vård och uppfostran av barn, anser sejmen 

att förslaget till direktiv strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom kommissionen inte har 

kunnat lägga fram tillräckliga bevis för att Europeiska unionens mål, som bestämmelserna i 

det föreslagna direktivet antas tjäna, bättre kan uppnås på unionsnivå. Enligt artikel 5 i 

protokoll nr 2 om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, som utgör 

bilaga till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, bör ett förslag till lagstiftningsakt  innehålla detaljerade uppgifter som gör det 

möjligt att bedöma förenligheten med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Det bör 

innehålla uppgifter som gör det möjligt att bedöma dess finansiella konsekvenser och, om det 

gäller ett direktiv, dess konsekvenser för de bestämmelser som medlemsstaterna ska 

genomföra, i förekommande fall även i den regionala lagstiftningen. Skäl som visar att något 

av unionens mål bättre kan uppnås på unionsnivån ska bygga på kvalitativa indikatorer och, 

varje gång det är möjligt, på kvantitativa sådana. I utkasten till lagstiftningsakter ska hänsyn 

tas till att det finansiella eller administrativa ansvar som vilar på unionen, nationella 

regeringar, regionala eller lokala myndigheter, ekonomiska aktörer och medborgare så långt 

som möjligt ska begränsas och stå i proportion till det mål som ska uppnås. Den motivering 

som lämnats av kommissionen för förslaget till direktiv är inte tillämplig på polska rättsliga 
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bestämmelser, som garanterar en hög nivå av skydd för familjer när det gäller vård och 

uppfostran av barn. 

Sammanfattningsvis anser sejmen att förslaget till Europaparlamentets och rådets 

direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om 

upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (COM(2017)0253) inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen 


