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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE 

Assunto: Parecer fundamentado do Senado da República da Polónia sobre a proposta de 

diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação entre a vida 

profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a 

Diretiva 2010/18/UE do Conselho  

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

 

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 

semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 

as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 

subsidiariedade. 

O Senado da República da Polónia procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo 

sobre a proposta de diretiva em epígrafe. 

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 

observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos. 
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ANEXO 

PARECER 

 

DO SENADO DA REPÚBLICA DA POLÓNIA 

 

de 22 de junho de 2017 

 

sobre a inobservância do princípio da subsidiariedade pela proposta de diretiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação entre a vida profissional e a 

vida familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do 

Conselho COM(2017)253 

 

O Senado da República da Polónia, depois de analisar a proposta de diretiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida 

familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho 

COM(2017)253, considera que essa proposta não é compatível com o princípio da 

subsidiariedade a que se refere o artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia. 

 

O Senado da República da Polónia realça que os objetivos da proposta de diretiva, a 

saber, proporcionar uma melhor conciliação entre a vida profissional e privada dos 

progenitores e cuidadores, bem como zelar pela igualdade de tratamento e a igualdade de 

oportunidades das mulheres e dos homens no mercado de trabalho, merecem ser apoiados. 

 

O Senado considera, simultaneamente, que a Comissão Europeia interfere 

desnecessariamente com os sistemas jurídicos dos Estados-Membros, impondo muitas 

disposições pormenorizadas, sem ter em conta a existência de soluções nacionais sistémicas 

que vão no mesmo sentido. No sistema jurídico polaco foram introduzidas várias 

regulamentações para assegurar um elevado nível de proteção dos progenitores. Essas 

regulamentações visam, nomeadamente, a licença de paternidade (artigo 4.º), a licença 

parental (artigo 5.º), a ampliação dos direitos dos trabalhadores, como a manutenção dos 

direitos adquiridos durante o período de licença e garantia do direito de retoma do trabalho 

(artigo 10.º), a não discriminação (artigo 11.º), a proteção contra o despedimento e o ónus da 

prova (artigo 12.º). O Senado entende, por conseguinte, que uma iniciativa com um caráter 

tão específico ao nível da União Europeia não é fundamentada e não apresenta qualquer valor 

acrescentado. 

 

Na opinião do Senado, um exemplo particular da indevida ingerência no sistema 

jurídico nacional é a disposição que proíbe a transferência de pelo menos 4 meses de licença 

parental ao outro progenitor (artigo 5.º). Tal significa que, no primeiro ano a seguir ao 

nascimento, os progenitores não poderão partilhar livremente os cuidados às crianças. Se um 

homem não gozar os 4 meses de licença, esse período é perdido. As novas disposições 

significam igualmente que as mulheres poderão gozar menos de 9 meses de licença parental 

com vencimento (atualmente, em conformidade com o Direito polaco, têm direito a 12 

meses). A regulamentação polaca relativa às licenças carateriza-se por um elevado grau de 

liberdade e flexibilidade na utilização desse direito por ambos os pais (apenas as 14 primeiras 

semanas de licença de maternidade são reservadas exclusivamente à mãe da criança). É, nesse 

sentido, compatível com o princípio da proteção da vida familiar e profissional consagrado no 

artigo 33.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE. O Senado considera que a diretiva, ao 



 

NP\1129724PT.docx 3/3 PE607.882v01-00 

 PT 

impor aos homens a obrigação de gozar pelo menos 4 meses de licença parental, interfere na 

vida familiar e nega aos progenitores o direito de decidir do modo como cuidam dos seus 

filhos e planeiam a respetiva vida profissional. 

 

O Senado salienta que a Comissão Europeia não cumpriu a sua obrigação de 

demonstrar que os objetivos da diretiva seriam mais bem alcançados ao nível da União e não 

forneceu dados concretos ou análises fiáveis que comprovassem a necessidade de uma 

harmonização tão profunda das regulamentações nacionais. Além disso, não proporcionou 

informações sobre os custos previstos para a aplicação das medidas propostas. O Senado 

considera, pelo contrário, que a aplicação de algumas dessas medidas terá custos elevados, 

tanto para o orçamento do Estado, como para os empregadores. 

 

O Senado levanta, igualmente, dúvidas no que toca à lógica subjacente às disposições 

da diretiva proposta pela Comissão, nomeadamente de que uma elevada percentagem de 

mulheres no mercado de trabalho seria um dos sinais da igualdade entre mulheres e homens. 

A imposição de medidas baseadas nesse pressuposto constitui, na opinião do Senado, uma 

ingerência excessiva nas escolhas dos cidadãos. 

 

O Senado conclui, por conseguinte, que a referida proposta viola o princípio da 

subsidiariedade. 

 

 

 

 

O PRESIDENTE DO SENADO, 

 

Stanisław KARCZEWSKI 


