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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från den polska senaten över förslaget till Europaparlamentets 

och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och 

anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU  

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

 

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 

ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 

kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 

aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Den polska senaten har sänt bifogade motiverade yttrande över ovannämnda förslag till 

förordning. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 

subsidiaritetsprincipen respekteras. 
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BILAGA 

YTTRANDE 

 

FRÅN REPUBLIKEN POLENS SENAT 

 

av den 22 juni 2017 

 

över att förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete 

och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 

2010/18/EU (COM(2017)0253) inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

 

Den polska senaten konstaterar, efter att ha granskat förslaget till Europaparlamentets 

och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och 

om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU – COM(2017)0253, att detta förslag inte är 

förenligt med subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen. 

 

Den polska senaten understryker att syftena med förslaget till direktiv, dvs. att 

säkerställa balansen mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och strävan 

efter lika behandling och lika möjligheter för män och kvinnor på arbetsmarknaden, bör 

stödjas. 

 

Samtidigt anser senaten att Europeiska kommissionen inkräktar onödigt mycket på 

medlemsstaternas rättssystem genom att införa åtskilliga särskilda bestämmelser utan att ta 

hänsyn till förekomsten av nationella system som går i samma riktning. I det polska 

rättssystemet har flera bestämmelser införts för att säkerställa en hög skyddsnivå i samband 

med föräldraskap. Detta inbegriper pappaledighet (artikel 4), föräldraledighet (artikel 5), 

utökade rättigheter för arbetstagare så att de behåller de rättigheter de förvärvat under 

ledigheten, garanti att kunna återkomma till arbetet (artikel 10), ickediskriminering 

(artikel 11), uppsägningsskydd samt bevisbörda (artikel 12). Senaten menar därför att 

initiativet på detta område, med sin detaljrikedom, saknar grund och inte utgör något 

mervärde på unionsnivå. 

 

Ett särskilt flagrant exempel på ett alltför stort ingrepp i medlemsstaternas rättssystem 

är enligt senaten den regel som förbjuder överföring av minst fyra månaders föräldraledighet 

till den andra föräldern (artikel 5). Detta innebär att föräldrarna under första året efter födseln 

inte längre fritt kommer att kunna turas om att ta hand om barnet. Om pappan inte utnyttjar de 

fyra månaderna av pappaledighet förfaller hans del. De nya bestämmelserna leder också till 

att mamman kan utnyttja knappt nio månaders betald ledighet (för närvarande, enligt polsk 

lag, kan hon ta ut upp till tolv månader). De polska reglerna för ledighet möjliggör stor frihet 

och flexibilitet för båda föräldrarna att utnyttja denna rättighet (det är bara de första 14 

veckorna av mammaledigheten som är vikta åt barnets mor). I detta avseende är de förenliga 

med principen om skydd av familjeliv och yrkesliv som fastställts i artikel 33 i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen. Direktivet, som tvingar pappor att ta ut 

minst fyra månaders pappaledighet, ingriper enligt polska senaten i familjelivet och fråntar 

föräldrarna rätten att själva besluta om hur de ska disponera föräldraledigheten och hur de ska 

planera sitt yrkesliv. 

 

Senaten konstaterar att kommissionen har underlåtit att fullgöra sin skyldighet att visa 
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att direktivets mål bättre uppnås på unionsnivå och att den varken har anfört några konkreta 

uppgifter eller tillförlitliga analyser som styrker behovet av en sådan djupgående 

harmonisering av nationella bestämmelser. Kommissionen ger heller inga upplysningar om 

den uppskattade kostnaden för genomförandet av de föreslagna lösningarna. Senaten menar 

emellertid att genomförandet av delar av dessa lösningar kommer att innebära stora utgifter 

för statsbudget och arbetsgivare. 

 

Senaten ifrågasätter också kommissionens antagande, som ligger till grund för de 

föreslagna regleringarna, att en hög procentandel heltidsanställda kvinnor är ett uttryck för 

principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Att påföra lösningar som bygger på ett 

sådant antagande utgör även det, enligt senatens förmenande, en alltför stor inblandning i 

medborgarnas livsval. 

 

Senaten anser därmed att förslaget till direktiv strider mot subsidiaritetsprincipen. 

 

 

 

 

SENATENS TALMAN 

 

Stanisław KARCZEWSKI 


