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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Сената на Република Полша относно проекта на 

директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието 

между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи 

грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета 

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

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 

съобразен с принципа на субсидиарност. 

Сенатът на Република Полша изпрати мотивирано становище, което е приложено към 

настоящия документ, относно горепосочения проект на директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 

субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СТАНОВИЩЕ 

 

НА СЕНАТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША 

 

от 22 юни 2017 г. 

 

относно несъответствието с принципи на субсидиарност на проекта на директива 

на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между 

професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за 

отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета  COM(2017)253 

 

След като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на 

Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и 

лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета 

(COM(2017)253 final), Сеймът на Република Полша счита, че то не е съобразено с 

принципа на субсидиарност, установен в член 5, параграф 3 от Договора за 

Европейския съюз. 

 

Сенатът на република Полша подчертава, че целите на предложената директива 

– както осигуряването на по-добро равновесие между професионалния и личния живот 

за родителите и лицата, полагащи грижи, така и стремежът към равно третиране и 

равни възможности за мъжете и жените на пазара на труда – следва да бъдат 

подкрепяни. 

 

Същевременно Сенатът счита, че Европейската комисия се намесва прекомерно 

в националните правни системи на държавите членки чрез налагането на специфични 

правила, без да взема предвид съществуването на системни решения на национално 

равнище с подобна насоченост. В полската правна система са въведени множество 

разпоредби с цел да се гарантира високо равнище на защита на родителските грижи. 

Това включва отпуск по бащинство (член 4), родителски отпуск (член 5), трудови права  

– запазване на правата, придобити към датата на започване на отпуск, гарантиране на 

правото на връщане на работа (член 10), забрана на дискриминация (член 11), закрила 

срещу уволнение и тежест на доказване (член 12). Поради това Сенатът счита, че по 

този въпрос една толкова конкретна инициатива на равнището на Европейския съюз е 

неоснователна и не носи добавена стойност. 

 

Според Сената особено ярък пример за прекомерна намеса в правните системи 

на държавите членки е правилото, според което поне четири месеца родителски отпуск 

не могат да бъдат прехвърлени на другия родител (член 5). Това означава, че през 

първата година след раждането на детето родителите вече няма да могат свободно да се 

редуват в родителските грижи за детето. Ако бащата не използва 4 месеца отпуск, то 

тази част би била изгубена. Новите правила ще доведат също до това, че жените ще 

имат право на непълни 9 месеца платен отпуск (понастоящем според полското 

законодателство те могат да използват до 12 месеца такъв отпуск). Полската уредба 

относно отпуските предоставя голяма свобода на преценка и гъвкавост при 

използването на това право от двамата родители (само при отпуска по майчинство 

първите 14 седмици могат да се ползват единствено от майката на детето). От тази 
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гледна точка те са съвместими с принципа на защита на семейния и професионалния 

живот, както е посочено в член 33 от Хартата на основните права на Европейския съюз. 

Според Сената директивата, която налага използването на поне 4 месеца родителски 

отпуск от страна на бащата, представлява намеса в семейния живот и отнема на 

родителите правото им да решават как да осъществяват своите грижи и как да планират 

професионалния си живот. 

 

Сенатът обръща внимание на това, че Европейската комисия не е спазила 

задължението си да докаже, че целите на директивата ще бъдат постигнати по-добре на 

равнището на Европейския съюз, не е представила никакви конкретни данни, нито 

надежден анализ за необходимостта от толкова основно хармонизиране на 

националните разпоредби. Тя също така не е предоставила информация за 

прогнозираните разходи за изпълнение на предложените мерки. Според Сената 

изпълнението на части от тях ще бъде свързано с високи разходи както за държавния 

бюджет, така и за работодателите. 

 

Сенатът поставя също така под съмнение предположението на Комисията, 

заложено в основата на предложените в директивата разпоредби, според което 

високият процент на жените, работещи на пълен работен ден на пазара на труда, е едно 

от проявленията на равенството между жените и мъжете. Налагането на решения, 

основани на такова предположение, също така представлява според Сената прекомерна 

намеса в житейските избори на гражданите. 

 

Поради това Сенатът стига до заключението, че предложените правила нарушават 

принципа на субсидиарност. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕНАТА 

 

Станислав КАРЧЕВСКИ 


