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GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN 
NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE 

SUBSIDIARITEIT 

Betreft: Gemotiveerd advies van de Senaat van de Republiek Polen inzake het voorstel 

voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 

evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot 

intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad  

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

 

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 

weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 

voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 

toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 

met het subsidiariteitsbeginsel. 

De Poolse Senaat heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 

bovengenoemd voorstel voor een richtlijn aan het Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 

bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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BIJLAGE 

ADVIES 

 

VAN DE SENAAT VAN DE REPUBLIEK POLEN 

 

van 22 juni 2017 

 

inzake de onverenigbaarheid met het subsidiariteitsbeginsel van het voorstel voor een 

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk 

en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU 

van de Raad – COM(2017)253 

 

Na bestudering van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en 

tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad – COM(2017)253 stelt de Senaat van de 

Republiek Polen vast dat het voorstel niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel als bedoeld 

in artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. 

 

De Senaat van de Republiek Polen benadrukt dat de doelstellingen van de 

voorgestelde richtlijn, zowel de verzekering van het evenwicht tussen werk en privéleven 

voor ouders en mantelzorgers als het streven naar een gelijke behandeling en gelijke kansen 

voor vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, steun verdienen. 

 

De Senaat is echter van mening dat de Commissie bovenmatig ingrijpt in de 

rechtsstelsels van de lidstaten door hen tal van gedetailleerde regels op te leggen zonder 

rekening te houden met het bestaan van nationale systeemoplossingen die in dezelfde richting 

gaan. In het Poolse rechtstelsel zijn er tal van voorschriften ingevoerd die zorgen voor een 

hoog niveau van ouderschapsbescherming. Het betreft hier onder meer het vaderschapsverlof 

(artikel 4), het ouderschapsverlof (artikel 5), de uitbreiding van de rechten van werknemers – 

behoud van rechten die zijn verworven tijdens een periode van verlof en de garantie om terug 

te keren naar het werk (artikel 10), non-discriminatie (artikel 11), bescherming tegen ontslag 

en de bewijslast (artikel 12). Daarom is de Senaat van mening dat het op dit gebied niet aan 

de Europese Unie is om initiatieven van dergelijke specifieke aard te nemen en dat dit geen 

enkele toegevoegde waarde heeft. 

 

Volgens de Senaat vormt het voorschrift waarmee wordt verboden dat ten minste vier 

maanden ouderschapsverlof worden overgedragen aan de andere ouder (artikel 5) een 

bijzonder duidelijk voorbeeld van bovenmatig ingrijpen in het rechtsstelsel van de lidstaten. 

Dit betekent dat ouders in het eerste jaar na de geboorte niet meer vrij zullen kunnen beslissen 

om elkaar af te lossen wat de zorg voor het kind betreft. Indien de man geen gebruik maakt 

van zijn vier maanden verlof, dan gaat zijn deel verloren. De nieuwe voorschriften hebben 

tevens tot gevolg dat vrouwen nog geen negen maanden betaald zorgverlof zullen kunnen 

opnemen (nu kunnen vrouwen overeenkomstig het Poolse recht zelfs tot twaalf maanden van 

dit soort verlof opnemen). De Poolse regelgeving met betrekking tot verlof waarborgt een 

grote vrijheid en flexibiliteit wat betreft het gebruik van dit recht door beide ouders (alleen bij 

het moederschapsverlof zijn de eerste veertien weken uitsluitend voorbehouden voor de 

moeder van het kind). In dit opzicht stroken de regels met het beginsel van bescherming van 

het gezins- en beroepsleven, als bepaald in artikel 33 van het Handvest van de grondrechten 
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van de Europese Unie. Volgens de Senaat grijpt de richtlijn in in het gezinsleven door te 

verplichten dat ten minste vier maanden ouderschapsverlof moeten worden opgenomen door 

vaders en ontneemt ze ouders het recht zelf te beslissen over de wijze waarop ze de zorg over 

hun kind organiseren en hun beroepsleven plannen. 

 

De Senaat vestigt de aandacht op het feit dat de Commissie niet heeft voldaan aan de 

verplichting om aan te tonen dat de doelstellingen van de richtlijn beter kunnen worden 

bereikt op het niveau van de Europese Unie en geen enkele concrete gegevens of 

geloofwaardige analyses aanreikt waaruit de noodzaak blijkt van een dergelijke diepgaande 

harmonisering van nationale voorschriften. Evenmin verstrekt ze informatie over de 

verwachte kosten van de invoering van de voorgestelde maatregelen. De Senaat is echter van 

mening dat de invoering van een deel van de voorschriften gepaard zal gaan met hoge kosten, 

zowel voor de nationale begroting als voor de werkgevers. 

 

De Senaat heeft ook zijn twijfels bij het uitgangspunt van de Commissie dat aan de 

grond ligt van de in de richtlijn voorgestelde voorschriften, namelijk dat een hoog percentage 

vrouwen met een voltijdse baan een teken van gelijkheid tussen vrouwen en mannen is. Ook 

het opleggen van maatregelen op basis van een dergelijk uitgangspunt vormt volgens de 

Senaat een bovenmatig ingrijpen in de levenskeuzes van de burgers. 

 

De Senaat concludeert derhalve dat de voorgestelde regelgeving in strijd is met het 

subsidiariteitsbeginsel. 
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