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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: a Lengyel Köztársaság Szenátusának indokolt véleménye a szülők és gondozók 

vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről, 

valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

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

 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

A lengyel szenátus a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett irányelvre 

irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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(2017. június 22.) 

 

arról, hogy a szülők és gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti 

egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat nem 

egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével 

 

A szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly 

megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2017) 253) áttekintését 

követően a Lengyel Köztársaság Szenátusa megállapítja, hogy az nem egyeztethető össze az 

Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkének (3) bekezdésében rögzített 

szubszidiaritás elvével. 

 

A Lengyel Köztársaság Szenátusa hangsúlyozza, hogy a javasolt irányelv céljait – 

azaz, hogy a szülők számára biztosítsa a munka és a magánélet közötti jobb egyensúlyt, 

illetve törekedjen a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtésére a munkaerőpiacon 

– támogatni kell. 

 

Ugyanakkor a Szenátus úgy véli, hogy a Bizottság indokolatlanul beavatkozik a 

tagállamok jogrendszerébe azáltal, hogy konkrét szabályokat ír elő annak figyelembevétele 

nélkül, hogy léteznek rendszerszintű nemzeti megoldások, amelyek hasonló irányba 

mutatnak. A lengyel jogrendszerben számos olyan rendelkezés került bevezetésre, amely 

magas szintű védelmet biztosít a szülők számára. E rendelkezések olyan kérdésekkel 

foglalkoznak, mint például az apasági szabadság (4. cikk); a szülői szabadság (5. cikk); a 

munkavállalók jogainak bővítése: szabadság alatt megszerzett jogok fenntartását és a 

munkába való visszatérés garantálása (10. cikk); a megkülönböztetés tilalma (11. cikk); az 

elbocsátás elleni védelem és a bizonyítási teher (12. cikk). A Szenátus ezért úgy véli, hogy 

egy ilyen uniós szintű konkrét kezdeményezés ebben a kérdésben alaptalan, és nem nyújt 

hozzáadott értéket. 

 

A Szenátus úgy véli, az a szabály, amely tiltja a legalább négy hónap szülői szabadság 

másik szülőre való átruházását (5. cikk), a tagállamok jogrendjébe való túlzott beavatkozás 

különösen ékes példája. A szabály azt jelenti, hogy a gyermek születését követő első év során 

a szülők a továbbiakban nem oszthatják fel szabadon egymás között a gyermek gondozásával 

kapcsolatos feladatokat. Ha egy férfi nem használja ki a négy hónap szabadságot, akkor az 

elvész. Az új szabályok azt is jelentik, hogy a nők kevesebb mint kilenc hónapig lesznek 

jogosultak fizetett szabadságra (jelenleg a lengyel jog szerint e szabadság már legfeljebb 12 

hónap is lehet). A szabadságra vonatkozó lengyel szabályok jelentős mérlegelési jogkört és 

rugalmasságot biztosítanak mindkét szülőnek e jogosultság használata tekintetében (csak a 

szülési szabadság első 14 hetére jogosult kizárólagosan a gyermek anyja). E tekintetben a 

jogszabályok összeegyeztethetők a családi és a szakmai élet védelmének elvével, amint az az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 33. cikkében szerepel. A Szenátus úgy véli, hogy az 
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irányelv azáltal, hogy az apák számára előírja azt a kötelezettséget, hogy kivegyenek legalább 

négy hónap szülői szabadságot, beavatkozik a családi életbe, és megfosztja a szülőket azon 

joguktól, hogy maguk döntsék el, hogy hogyan szeretnék gyermeküket gondozni és 

munkahelyi életüket megszervezni. 

 

A Szenátus megállapítja, hogy a Bizottság nem tett eleget azon kötelezettségének, 

hogy igazolja, hogy az irányelv céljai jobban megvalósíthatók uniós szinten, és nem nyújtott 

be semmilyen konkrét adatot vagy megbízható elemzést, amelyek igazolnák a nemzeti 

szabályok effajta harmonizációjának szükségét. Elmulasztott továbbá tájékoztatást adni a 

javasolt intézkedések végrehajtásával kapcsolatos tervezett költségekről is. A Szenátus 

azonban úgy véli, hogy ezek közül néhány végrehajtása mind az állami költségvetés, mind a 

munkaadók számára rendkívül költséges lesz. 

 

A Szenátus továbbá kételyének ad hangot az irányelvben javasolt szabályok mögött 

húzódó bizottsági feltevéssel kapcsolatban, amely szerint a nők nagy arányú munkaerő-piaci 

részvétele a nők és a férfiak közötti egyenlőség egyik jele lenne. A Szenátus úgy véli, hogy 

erre a feltevésre alapozva intézkedéseket hozni szintén a polgárok választásába való túlzott 

beavatkozást jelent. 

 

A Szenátus ezért úgy ítéli meg, hogy a javasolt szabályok sértik a szubszidiaritás elvét. 

 

 

 

 

A SZENÁTUS ELNÖKE 

 

Stanisław KARCZEWSKI 

 


