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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Δημοκρατίας της Πολωνίας για την 

πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και 

τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου 

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

 

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, εντός προθεσμίας 

οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

απευθύνουν προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμούν 

ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

Η Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη 

επί της προαναφερθείσας πρότασης οδηγίας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 

είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. 
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EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

 

της 22ας Ιουνίου 2017 

 

σχετικά με τη μη συμμόρφωση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 

τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 

Συμβουλίου (COM(2017)253) με την αρχή της επικουρικότητας 

 

Κατόπιν εξέτασης της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και 

τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου 

(COM(2017)253), η Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας κρίνει ότι η εν λόγω πρόταση 

δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). 

 

Η Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας τονίζει ότι οι στόχοι της προτεινόμενης 

οδηγίας, δηλαδή η βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής για τους 

γονείς και τους φροντιστές και η πορεία προς την επίτευξη ίσης μεταχείρισης και ίσων 

ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες στην αγορά εργασίας, πρέπει να τύχουν στήριξης. 

 

Ταυτόχρονα, η Γερουσία κρίνει ότι η Επιτροπή επεμβαίνει αδικαιολόγητα στις 

έννομες τάξεις των κρατών μελών επιβάλλοντας ειδικούς κανόνες, χωρίς να λαμβάνει υπόψη 

το γεγονός ότι υπάρχουν συστημικές λύσεις σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες βαίνουν προς την 

ίδια κατεύθυνση. Στο πλαίσιο της πολωνικής έννομης τάξης έχει θεσπιστεί σειρά ρυθμίσεων 

με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας για τους γονείς, Οι ρυθμίσεις αυτές 

καλύπτουν ζητήματα όπως η άδεια πατρότητας (άρθρο 4)· η γονική άδεια (άρθρο 5)· η 

επέκταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων: διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων 

κατά τη διάρκεια της άδειας και εγγυημένη επιστροφή στην εργασία (άρθρο 10)· η 

απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 11)· η προστασία κατά των απολύσεων και το βάρος 

απόδειξης (άρθρο 12). Ως εκ τούτου, η Γερουσία θεωρεί ότι μια τόσο λεπτομερής 

πρωτοβουλία  σε σχέση με τον εν λόγω ζήτημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στερείται 

θεμελίου και δεν παρέχει προστιθέμενη αξία. 

 

Σύμφωνα με τη Γερουσία, χαρακτηριστικό παράδειγμα της καθ’ υπερβολήν 

παρέμβασης στις έννομες τάξεις των κρατών μελών αποτελεί ο κανόνας που απαγορεύει τη 

μεταβίβαση γονικής άδειας διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών στον δεύτερο γονέα 

(άρθρο 5). Τούτο σημαίνει ότι, κατά το πρώτο έτος μετά τη γέννηση του παιδιού, οι γονείς 

δεν θα μπορούν πλέον να κατανέμουν ελεύθερα μεταξύ τους τα καθήκοντα φροντίδας του 

παιδιού. Εάν ένας άνδρας δεν αξιοποιήσει το δικαίωμα του σε τέσσερις μήνες άδειας, το 

δικαίωμα αυτό παύει να ισχύει. Οι νέοι κανόνες συνεπάγονται, επίσης, ότι οι γυναίκες θα 

δικαιούνται μόνον κατά τι λιγότερο από εννέα μήνες άδειας μετ’ αποδοχών (βάσει του 

πολωνικού δικαίου δικαιούνται επί του παρόντος έως και 12 μήνες άδειας μετ’ αποδοχών). 

Το πολωνικό καθεστώς αδειών χαρακτηρίζεται από μεγάλη διακριτική ευχέρεια και ευελιξία 

όσον αφορά τη χρήση αυτού του δικαιώματος από τους δύο γονείς (μόνον οι πρώτες 14 
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εβδομάδες της άδειας μητρότητας αφορούν αποκλειστικά στη μητέρα του παιδιού). Από την 

άποψη αυτή, οι πολωνικές ρυθμίσεις είναι συμβατές με την αρχή της προστασίας της 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη Γερουσία, η οδηγία, με 

την επιβολή της υποχρέωσης οι πατέρες να παίρνουν τουλάχιστον τέσσερις μήνες γονικής 

άδειας, συνιστά παρέμβαση στην οικογενειακή ζωή και αφαιρεί από τους γονείς το δικαίωμα 

να αποφασίζουν πώς θα φροντίζουν το παιδί τους και πώς θα οργανώνουν την επαγγελματική 

τους ζωή. 

 

Η Γερουσία επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν τήρησε την υποχρέωσή της να αποδείξει 

ότι οι στόχοι της οδηγίας μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και δεν υπέβαλε συγκεκριμένα στοιχεία ή αξιόπιστες αναλύσεις που να καταδεικνύουν την 

ανάγκη για την εν λόγω εναρμόνιση των εθνικών κανόνων. Επιπλέον, δεν κατόρθωσε να 

παράσχει πληροφορίες για το προβλεπόμενο κόστος εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων. 

Ωστόσο, κατά την άποψη της Γερουσίας, η υλοποίηση ορισμένων εξ αυτών θα είναι πολύ 

δαπανηρή, τόσο για τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και για τους εργοδότες. 

 

Η Γερουσία εκφράζει επίσης αμφιβολίες ως προς την παραδοχή της Επιτροπής, επί 

της οποίας θεμελιώνονται οι κανόνες της πρότασης οδηγίας, ότι δηλαδή το υψηλό ποσοστό 

γυναικών στην αγορά εργασίας καταδεικνύει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η 

επιβολή μέτρων βάσει της παραδοχής αυτής συνιστά επίσης, κατά την άποψη της Γερουσίας, 

υπερβολική παρέμβαση στις επιλογές των πολιτών. 

 

Η Γερουσία καταλήγει, επομένως, στο συμπέρασμα ότι οι προτεινόμενοι κανόνες δεν 

συνάδουν προς την αρχή της επικουρικότητας 
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