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Subiect: Avizul motivat al Senatului Republicii Polone referitor la propunerea de directivă 

a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 

2010/18/UE a Consiliului  

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

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Senatul Republicii Polone a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea 

de directivă menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

AVIZ 

 

AL SENATULUI REPUBLICII POLONE 

 

din 22 iunie 2017 

 

referitor la nerespectarea principiului subsidiarității de către propunerea de directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și 

cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a 

Consiliului 

 

După analizarea propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de 

abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului (COM(2017)0253), Senatul Republicii Polone 

consideră că această propunere nu respectă principiul subsidiarității menționat la articolul 5 

alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). 

 

Senatul Republicii Polone subliniază că obiectivele propunerii de directivă, și anume 

asigurarea unui echilibru mai bun între viața profesională și cea privată a părinților și 

îngrijitorilor și atingerea egalității de tratament și de șanse între bărbați și femei pe piața forței 

de muncă, trebuie sprijinite. 

 

În același timp, Senatul consideră că Comisia aduce atingere în mod inutil sistemelor 

juridice ale statelor membre prin impunerea unor norme specifice, fără să țină cont de faptul 

că există soluții naționale sistemice care merg în aceeași direcție. În sistemul juridic polonez, 

au fost introduse mai multe reglementări pentru a asigura un nivel ridicat de protecție pentru 

părinți. Aceste reglementări vizează chestiuni precum concediul de paternitate (articolul 4), 

concediul pentru creșterea copilului (articolul 5), extinderea drepturilor lucrătorilor: 

menținerea drepturilor acumulate pe durata concediului și reluarea garantată a activității 

(articolul 10), nediscriminarea (articolul 11), protecția împotriva concedierii și sarcina probei 

(articolul 12). Prin urmare, Senatul consideră că o astfel de inițiativă la nivelul Uniunii 

Europene în acest domeniu este neîntemeiată și nu oferă nicio valoare adăugată. 

 

În opinia Senatului, norma care interzice transferul a cel puțin patru luni de concediu 

pentru creșterea copilului către al doilea părinte (articolul 5) este un exemplu concret al 

interferenței excesive în sistemele juridice ale statelor membre. Norma implică faptul că, în 

primul an după nașterea unui copil, părinții nu vor mai fi în măsură să își împartă în mod liber 

sarcinile de îngrijire a copilului. În cazul în care tatăl nu folosește cele patru luni de concediu, 

acestea se pierd. De asemenea, noile norme implică faptul că femeile vor avea dreptul la mai 

puțin de nouă luni de concediu plătit (în prezent, au dreptul la până la 12 luni de concediu în 

conformitate cu dreptul polonez). Normele poloneze privind concediile oferă un mare grad de 

libertate și flexibilitate în utilizarea acestui drept de către ambii părinți (numai primele 14 

săptămâni de concediu de maternitate trebuie luate exclusiv de mama copilului). În acest sens, 

ele sunt compatibile cu principiul protecției vieții de familie și a vieții profesionale, astfel cum 

se prevede la articolul 33 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În opinia 

Senatului, directiva, prin impunerea asupra taților a obligației de a-și lua cel puțin patru luni 

de concediu, reprezintă o ingerință în viața de familie și îi privează pe părinți de dreptul de a 



 

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

 RO 

decide modul în care își îngrijesc copilul și își organizează viața profesională. 

 

Senatul observă că Comisia nu și-a respectat obligația de a demonstra că obiectivele 

directivei sunt realizate mai bine la nivelul Uniunii Europene și nu a prezentat niciun fel de 

date specifice sau analize fiabile care să indice necesitatea unei astfel de armonizări a 

normelor naționale. În plus, Comisia nu a furnizat informații referitoare la costurile 

preconizate ale punerii în aplicare a măsurilor propuse. Cu toate acestea, în opinia Senatului, 

punerea în aplicare a unora dintre aceste măsuri va fi foarte costisitoare, atât pentru bugetul de 

stat, cât și pentru angajatori. 

 

De asemenea, Senatul are îndoieli în ceea ce privește presupunerea Comisiei care sta 

la baza normelor propuse în directivă, și anume faptul că un procent ridicat de femei pe piața 

forței de muncă este unul dintre semnele egalității între femei și bărbați. Impunerea unor 

măsuri plecând de la această premisă constituie, de asemenea, în opinia Senatului, o ingerință 

exagerată asupra posibilității de a alege a cetățenilor. 

 

Prin urmare, Senatul Republicii Polone a ajuns la concluzia că normele propuse încalcă 

principiul subsidiarității. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE SENATULUI 

 

Stanisław KARCZEWSKI 


