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Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za pravne zadeve 
 

30.6.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje poljskega senata o predlogu direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in 

oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Poljski senat je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal obrazloženo mnenje, ki je 

priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

MNENJE 

 

SENATA REPUBLIKE POLJSKE 

 

z dne 22. junija 2017 

 

o neskladnosti predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive 

Sveta 2010/18/EU COM(2017)253 z načelom subsidiarnosti 

 

Po pregledu predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 

2010/18/EU – COM(2017)253 senat Republike Poljske ugotavlja, da predlog ni skladen z 

načelom subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU). 

 

Senat Republike Poljske poudarja, da je treba podpreti cilje predlagane direktive, in 

sicer zagotovitev boljšega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem staršev in 

oskrbovalcev ter prizadevanje za enako obravnavo in enake možnosti za moške in ženske na 

trgu dela. 

 

Hkrati senat meni, da Komisija po nepotrebnem posega v pravne sisteme držav članic 

z določanjem posebnih pravil, pri čemer ne upošteva dejstva, da obstajajo sistemske 

nacionalne rešitve, ki gredo v podobno smer. Poljski pravni sistem vsebuje več predpisov, ki 

so bili uvedeni, da se zagotovi visoka raven varstva za starše. Ti predpisi obravnavajo 

vprašanja, kot so očetovski dopust (člen 4), starševski dopust (člen 5), razširitev pravic 

delavcev: ohranjanje pravic, pridobljenih med dopustom, in zajamčena vrnitev na delovno 

mesto (člen 10), nediskriminacija (11. člen), zaščita pred odpuščanjem in dokazno breme 

(člen 12). Senat zato meni, da takšna posebna pobuda na tem področju na ravni Evropske 

unije ni utemeljena in ne zagotavlja dodane vrednosti. 

 

Po mnenju senata je pravilo, ki prepoveduje prenos najmanj štirih mesecev 

starševskega dopusta na drugega starša (člen 5), še posebej očiten primer prekomernega 

poseganja v pravni sistem držav članic. To pomeni, da si starša v prvem letu po rojstvu otroka 

ne bosta mogla več po lastni volji razdeliti časa za oskrbo otroka. Če moški v štirih mesecih 

starševskega dopusta ne izkoristi, ta zapade. Nova predpisi pomenijo tudi, da bodo ženske 

upravičene do manj kot devet mesecev plačanega dopusta (trenutno so v skladu s poljsko 

zakonodajo upravičene do 12 mesecev). Poljski predpisi o dopustu omogočajo velik 

manevrski prostor in prožnost, da to pravico lahko uveljavita oba starša (samo prvih 14 

tednov porodniškega dopusta pripada izključno materi otroka). V tem smislu so združljivi z 

načelom varovanja družinskega in poklicnega življenja, kot je določeno v členu 33 Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah. Po mnenju senata se direktiva, ki določa, da morajo 

očetje vzeti vsaj štiri mesece starševskega dopusta, posega v družinsko življenje, staršem pa 

odvzema pravico, da odločajo o tem, kako bodo skrbeli za svoje otroke in organizirali svoje 

poklicno življenje. 

 

Senat ugotavlja, da Komisija ni izpolnila obveznosti, ker ni dokazala, da bodo cilji 

direktive bolje doseženi na ravni Evropske unije, in ni predložila podatkov ali zanesljivih 



 

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

 SL 

analiz, s katerimi bi prikazala potrebo po harmonizaciji nacionalnih predpisov. Prav tako ni 

predložila informacij o predvidenih stroških izvajanja predlaganih ukrepov. Ti stroški bodo po 

mnenju senata zelo visoki, tako za državni proračun kot za delodajalce. 

 

Senat izraža pomisleke glede predpostavke Komisije, na kateri temeljijo pravila, 

predlagana v direktivi, in sicer, da je visok delež žensk na trgu dela eden od kazalcev enakosti 

med ženskami in moškimi. Uvedba ukrepov na podlagi te predpostavke po mnenju senata 

pomeni pretirano poseganje v izbiro državljanov. 

 

Zato senat ugotavlja, da predlagani predpisi kršijo načelo subsidiarnosti. 

 

 

 

 

PREDSEDNIK SENATA 

 

Stanisław KARCZEWSKI 


