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PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Madalmaade Kuningriigi parlamendi teise koja põhjendatud arvamus ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse 

lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ning millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL 

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

 

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 

artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 

eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 

ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks asjaomane eelnõu ei vasta 

tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

Madalmaade parlamendi teine koda on saatnud Euroopa Parlamendile lisas esitatud 

põhjendatud arvamuse eespool nimetatud ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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ET 

LISA 

Jean-Claude Juncker 

Euroopa Komisjoni president 

Rue de la Loi/Wetstraat 200 

B-1049 Brüssel 

Belgia 

Haag, teisipäev, 27. juuni 2017 

 

Teema: Põhjendatud arvamus ELi töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi ettepaneku 

(COM(2017)0253) subsidiaarsuse kohta 

 

Austatud hr Juncker 

 

Madalmaade parlamendi teine koda kontrollis ettenähtud menetluse alusel, kas eespool nimetatud 

ettepanek on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Seejuures kohaldati Euroopa Liidu lepingu 

artiklit 5 ja Lissaboni lepingule lisatud protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 

kohaldamise kohta. 

 

Kirjutan, et teavitada teid asjaolust, et Madalmaade parlamendi teine koda on seisukohal, et eespool 

nimetatud ettepanekuga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet. 

 

Enamik teise koja liikmeid leiab, et 

 ettepanek ei käsitle riikidevahelist probleemi ega teemat, millega saaks tegeleda vaid ELi 

tasandil meetmeid võttes. See ei puuduta ka riikidevahelist probleemi ega teemat, mida ei 

saaks lahendada liikmesriigi tasandil. Lisaks sellele on ebaselge, millist kasu toob töö- ja 

eraelu puudutavate määruste ühtlustamine liikmesriikides siseturu toimimise seisukohast; 

 sotsiaalpoliitika valdkond ja töö- ja eraelu tasakaal selle osana kuulub eelkõige liikmesriikide 

pädevusse. Töö- ja eraelu tasakaal on parim näide teemast, mis on isiklike valikute ja vajaduse 

korral ka riikliku poliitika küsimus, mis lahendatakse konkreetseid rahvuslikke, sotsiaalseid ja 

kultuurilisi kaalutlusi silmas pidades, osaliselt riiklikust poliitikast lähtudes. 

 

Eespool nimetatud põhjustel jõudis parlamendi teine koda järeldusele, et Euroopa Komisjon ei ole 

rahuldavalt tõestanud, et ettepanek vastab subsidiaarsuse põhimõttele. 

 

Lisas on välja toodud erinevate parlamendierakondade panused arutellu, milles nad selgitavad 

põhjalikumalt oma seisukohti subsidiaarsuse ja teiste teemade kohta. 

 

Selle kirja koopiad saadetakse ka Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Madalmaade valitsusele. 

 

 

Lugupidamisega 

 

Khadija Arib 

Madalmaade Kuningriigi parlamendi teise koja 

spiiker 
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Euroopa Komisjonile saadetud kirja lisa: parlamendierakondade arvamused 

 

Allpool on esitatud mitme parlamendierakonna ELi ettepanekuga seotud arvamused. 

 

Madalmaade parlamendi teises kojas on 150 kohta. Need kohad on jaotatud järgnevalt: 

 Rahvapartei Vabaduse ja Demokraatia Eest (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

(VVD)) (33) 

 Vabaduspartei (Partij voor de vrijheid (PVV)) (20) 

 Kristlik-Demokraatlik Partei (Christen Democratisch Appel (CDA)) (19) 

 Demokraadid 66 (Democraten 66 (D66)) (19) 

 Vasakrohelised (Groenlinks (GL)) (14) 

 Sotsialistlik Partei (Socialistische Partij (SP)) (14) 

 Tööpartei (Partij van de Arbeid (PvdA)) (9) 

 Kristlik Liit (ChristenUnie (CU)) (5) 

 Loomaõiguste Partei (Partij voor de dieren (PvdD)) (5) 

 50PLUS (4) 

 Poliitiliselt Reformitud Partei (Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)) (3) 

 DENK (3) 

 Demokraatia Foorum (Forum voor Democratie (FvD)) (2) 

 

Kaheksa parlamendierakonda aitasid kaasa ettepaneku hindamisele subsidiaarsuse seisukohast 

lähtudes. 

 

Subsidiaarsus 

 

VVD fraktsiooni liikmed ei leia, et ettepanek oleks kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Töö- 

ja eraelu tasakaalustamist puudutavas ettepanekus on esitatud hulk uusi või rangemaid 

miinimumnõudeid lapsehooldus-, isa- ja hoolduspuhkusele, sealhulgas on uus isade õigus saada 

lapse sünni korral vähemalt kümme tööpäeva isapuhkust. Komisjoni arvates ei rõhutata praegu 

kehtivas direktiivis (2010/18/EL) piisavalt mõlema vanema õigust lapsehoolduspuhkusele. 

Komisjoni hinnangul on probleemiks ka see, et mehi ei julgustata piisavalt hoolduspuhkust 

võtma, ja see, et töö- ja eraelu tasakaalustamine jätab teatud liikmesriikides soovida. Seega on 

komisjon arvamusel, et praegune õigusraamistik ei paku meestele piisavalt stiimuleid 

hoolduskohustuste võrdseks jagamiseks. 

 

VVD fraktsiooni liikmed ei leia, et leiduks ühtki selgelt rahvusülest probleemi, mille 

lahendamisega liikmesriigid ise toime ei tuleks. Töö- ja eraelu tasakaal on parim näide teemast, 

mis on isiklike valikute ja vajaduse korral ka riikliku poliitika küsimus, mis lahendatakse 

konkreetseid rahvuslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi kaalutlusi silmas pidades, osaliselt riiklikust 

poliitikast lähtudes. Kogu ELi hõlmavad miinimumnõuded ei paku mingit selget lisaväärtust. 

VVD fraktsiooni liikmed seavad vaidluse alla ka arusaama, et EL võib üleüldise eesmärgina 

kehtestada hoolduskohustuste võrdse jagamise kõigi vahel. See on väga selgelt inimeste ja 

vanemate omavaheline ühine otsus. 

 

Lisaks sellele ei sisalda ettepanek nõuetekohast analüüsi esitatud poliitikaettepanekute 

tagajärgedest. Olemasolevad õigusaktid ja määrused ning praegused töötamistingimuste ja 

kollektiivlepingutega seotud asjaolud on väljapakutud eeskirjadega suurel määral vastuolus 

kõikides liikmesriikides. Kogu ettevõtmine hõlmab paratamatult palju bürokraatiat, mis toob 

endaga kahtlemata kaasa kriitikat valitsusasutuste suunas, eriti Euroopa ametiasutuste puhul. 
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Peale selle eeldab komisjon konkreetse lähenemisega miinimumnõuetele, et Madalmaad ei ole 

ise võimelised oma eesmärke paika panema või ei oma õigeid vahendeid oma poliitiliste otsuste 

põhjal poliitika väljatöötamiseks. Ei ole ka selge, et erinevates liikmesriikides looks töö- ja 

eraelu puudutavate eeskirjade järkjärguline ühtlustamine mingit lisaväärtust. VVD fraktsiooni 

liikmed ei leia, et Euroopa oleks selles valdkonnas tegutsemiseks automaatselt suutlikum kui 

üksikud liikmesriigid. Vastupidi. 

 

PVV fraktsiooni liikmed on arvamusel, et sotsiaalpoliitika on riigisisene küsimus ja ettepanek 

tuleks seepärast subsidiaarsuse kaalutlusel tagasi lükata. 

 

CDA fraktsiooni liikmed leidsid, et on liikmesriikide endi ülesanne teha kindlaks, kas ja kuidas 

saab meetmete võtmisega saavutada tasakaalu töö- ja eraelu vahel. See ei kuulu Euroopa 

tegevusvaldkonda. Tegu ei ole riikidevahelise probleemiga, mida liikmesriigid ise lahendada ei 

suudaks. 

 

D66 fraktsiooni liikmed on kindlalt lapsehoolduspuhkuse õiguse laiendamise poolt lapse sünni 

korral, mille tulemusena isad ja ka bioloogiliste emadega koos elavad partnerid ja naised saaksid 

oma vastsündinud lapsega rohkem aega veeta. See on lapse arengu seisukohast väga oluline. 

Samuti on väga oluline naiste tööhõive edendamine. Erinevus meeste ja naiste tööhõive määra 

vahel on endiselt liiga suur. Fraktsiooni liikmed nõustuvad seepärast seisukohaga, et 

tasakaalustatud aja jaotamine töö ja hoolduskohustuste vahel peaks olema võimalik ja et 

partnerid peaksid saama neid kohustusi tasakaalustatult jagada. Kuna selliste normide 

laiendamine on tähtis, oleksid fraktsiooni liikmed pettunud, kui Madalmaadel ei õnnestuks ise 

vajalikke korraldusi teha ja Euroopa õigusaktid riiki selleks kohustaksid. 

 

Fraktsiooni liikmed nõustuvad valitsusega, et ühest küljest on soovitav, et Euroopas kehtiksid 

paika pandud miinimumnõuded, mille abil liikmesriikides saaksid välja kujuneda võrdsed 

võimalused. Teisalt peab olema võimalusi ka liikmesriikidevahelisteks erinevusteks. 

Sotsiaalpoliitika kujundamine jääb eelkõige liikmesriikide vastutusalasse. Kindlasti on ka ELil 

võimalus selles valdkonnas oma osa täita, nagu seda tehti 1992. aastal rasedus- ja 

sünnituspuhkuse direktiiviga ja 2010. aastal lapsehoolduspuhkuse direktiiviga. D66 fraktsiooni 

liikmed sooviksid näha põhjalikumat seletust põhjustest, miks see direktiiv tuleks Euroopa 

tasandil vastu võtta, miks ei saa seda küsimust reguleerida liikmesriikides ja miks ei otsustatud 

direktiivi asemel välja anda soovitust, enne kui fraktsioon lõpliku arvamuse esitab. 

 

Vasakroheliste fraktsiooni liikmed leiavad, et ettepanek vastab subsidiaarsuse põhimõttele. 

Fraktsiooni liikmed nõustuvad kõigi komisjoni esitatud argumentidega. 

Vasakroheliste fraktsioon on seisukohal, et kõigile töötajatele peaksid Euroopas kehtima samad 

põhitingimused. Puhkust reguleerivad eeskirjad kuuluvad nende hulka. Seepärast vastutab 

selleteemaliste õigusaktide ettepanekute tegemise eest EL. 

Hetkel ei suuda ELi liikmesriigid piisavalt edukalt edendada hoolduskohustuste võrdset jagamist 

meeste ja naiste vahel. On positiivne, et Euroopa Liit paneb paika miinimumnõuded, mis 

tagavad kõigile Euroopa töötajatele samad õigused ja edendavad soolist võrdõiguslikkust 

tööturul. 

 

SP fraktsiooni liikmed ei leia, et ettepanek vastaks subsidiaarsuse põhimõttele. SP fraktsiooni 

liikmed on seisukohal, et sotsiaalküsimused ning töö- ja eraelu tasakaalustamine kuuluvad 

riikide otsustusalasse. Need küsimused moodustavad osa sotsiaalkindlustussüsteemist ja see 
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süsteem kuulub liikmesriikide pädevusse. Ettepanek ei käsitle ka riikidevahelist probleemi ega 

teemat, millega saaks tegeleda vaid ELi tasandil meetmeid võttes. Praegu on näiteks 

Madalmaades pooleli seadusandliku ettepaneku vastuvõtmine isapuhkuse laiendamiseks. 

 

Kristliku Liidu fraktsiooni liikmed on arvamusel, et Euroopa Komisjoni direktiivi 

ettepanekuga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet. Kuigi fraktsiooni liikmed ei ole põhimõtteliselt 

näiteks isapuhkuse või hoolduspuhkuse laiendamise ega teiste tööhõive ja hooldusega seotud 

lisameetmete võtmise vastu, leiavad liikmed, et nende küsimuste üle otsustamine ei saa mingil 

juhul toimuda Euroopa tasandil. Fraktsiooni liikmed on seisukohal, et kavandatud meetmed, mis 

puudutavad puhkuse andmist ja sellega seotud küsimusi, on riiklik teema, millega ei kaasne 

mingeid riikideüleseid aspekte, millega liikmesriigid ei saaks ise tegeleda. 

 

Poliitiliselt Reformitud Partei fraktsiooni liikmed märgivad, et on just nimelt liikmesriikide 

ülesanne teha kindlaks, milline töö- ja eraelu suhe on soovitav, pidades silmas konkreetse 

liikmesriigi kultuuri. Fraktsiooni liikmete hinnangul ei järgita subsidiaarsuse põhimõtet eriti 

ettepaneku selles osas, kus käsitletakse, kas peaks kehtima õigus ka tasustatud puhkusele. 

Euroopa õigusaktid peaksid piirduma õigusega puhkust saada. Fraktsiooni liikmete jaoks ei ole 

arusaadav, miks peaks olema vajalik kehtestada ühtsed tasustatud puhkuse miinimumnõuded. 

 

Õiguslik alus 

 

VVD fraktsiooni liikmed märgivad, et komisjon võttis ettepanekut koostades aluseks Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 153. See artikkel viitab meeste ja naiste võrdõiguslikkusele 

seoses nende võimalustega tööturul ja kohtlemisega tööl. Komisjon kasutab seda väga üldist 

sätet põhjusena teha ettepanek väga spetsiifiliste töö- ja eraelu puudutavate miinimumnõuete 

kohta. VVD fraktsiooni liikmed vaidlevad vastu arusaamale, et komisjonil on volitused riigi 

ametiasutused selles valdkonnas kõrvale jätta. Väidetav õiguslik alus, mis käsitleb võrdseid 

võimalusi meestele ja naistele, ei ole mingil juhul õiguslik alus, mis lubaks Brüsselil sekkuda 

meeste ja naiste pereelu korraldust puudutavate isiklike valikute tegemisse. Samuti on väidetav 

seaduslik alus liiga üldine ja ebamäärane, et tõrjuda kõrvale liikmesriikide ametiasutused oma 

poliitika elluviimiseks selles valdkonnas. 

 

PVV fraktsiooni liikmed ei soovi õigusliku aluse kohta märkusi esitada. 

 

CDA fraktsiooni liikmed nõustuvad õigusliku alusega, kuid ei pea seda kohaldatavaks, kuna 

fraktsioon on seisukohal, et subsidiaarsuse põhimõtet ei ole järgitud: töö- ja eraelu puudutavad 

meetmed kuuluvad ainult riiklike ametiasutuste vastutusalasse. 

 

D66 fraktsiooni liikmed nõustuvad ELi ettepaneku õigusliku alusega. 

 

Vasakroheliste fraktsiooni liikmed suhtuvad komisjoni esitatud ettepaneku õiguslikku alusesse 

positiivselt. 

 

SP fraktsiooni liikmed nõustuvad ELi ettepaneku õigusliku alusega. Peamiseks põhjuseks on 

selle üldine raamistik. See, kuidas meeste ja naiste võrdõiguslikkust seoses nende võimalustega 

tööturul ja kohtlemisega tööl täpselt saavutada, on liikmesriikide enda otsustada. Direktiivist 

2010/18/EL piisab. 
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Kristliku Liidu fraktsiooni liikmed leiavad, et ELi toimimise lepingu artikkel 153 kohustab 

Euroopa Liitu hoiduma tegutsemast, kui liikmesriigid on selleks suutelised. Euroopa Liidu 

meetmed peaksid äärmisel juhul olema täiendavat ja toetavat laadi. Kavandatava direktiivi puhul 

see nii ei ole ja see ei ole vajalik ega soovitav ka puhkuse andmise seisukohast. 

 

Poliitiliselt Reformitud Partei fraktsiooni liikmed märgivad, et aluslepingu seaduslik alus 

käsitleb võimalusi tööturul ja kohtlemist tööl. Liikmed on seisukohal, et ettepanekuga ei soovita 

kõrvaldada tegelikke takistusi nendes küsimustes, vaid keskendutakse töö- ja eraelu 

tasakaalustamisele, võttes aluseks poliitilised kaalutlused. Sellest kaugeleulatuvamast soovist – 

kaugeleulatuvamast kui aluslepingu põhjal sobilik oleks – annab muu hulgas tunnistust eesmärk 

toetada naiste karjääriarengut. Ka isapuhkusel on kaugeleulatuvam eesmärk, laste kasvatamises 

osalemine. Fraktsiooni liikmed on seisukohal, et alusleping ei ole piisavaks aluseks meetmete 

võtmiseks, mis ulatuvad kaugemale tööturu võimaluste ja töökohal kohtlemise teemadest. 

 

Fraktsiooni liikmed märgivad ka, et õigus võtta kümme päeva tasustatud puhkust oleks suureks 

koormaks väikeettevõtetele. Seega ei ole ettepanek kooskõlas aluslepingus sätestatud 

kohustusega sellist koormamist vältida. 


