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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 

artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 

Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 

lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Alankomaiden parlamentin alahuone on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä 

mainitusta ehdotuksesta direktiiviksi ja toimittanut sen Euroopan parlamentille. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen liittyvät 

asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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Asia: Perusteltu lausunto työ- ja yksityiselämän tasapainottamista käsittelevää direktiiviä koskevan 

unionin ehdotuksen toissijaisuudesta 

 

Arvoisa herra Juncker 

 

 

Alankomaiden parlamentin alahuone on tarkistanut vahvistetun menettelyn mukaisesti, onko edellä 

mainittu ehdotus toissijaisuusperiaatteen mukainen. Se sovelsi tarkistamisessa Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 5 artiklaa ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevaa 

Lissabonin sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2. 

 

Tässä kirjeessä kerrotaan, että Alankomaiden parlamentin alahuone päätyi kantaan, jonka mukaan 

edellä mainitussa ehdotuksessa ei ole noudatettu toissijaisuusperiaatetta. 

 

Parlamentin alahuoneen enemmistö katsoo, että 

 ehdotuksessa ei ole kyse rajat ylittävästä ongelmasta tai asiasta, joka voitaisiin ratkaista 

ainoastaan EU:n tasolla toteutettavin toimenpitein. Ehdotuksessa ei myöskään ole kyse 

sellaisesta rajat ylittävästä ongelmasta tai asiasta, jota jäsenvaltiot eivät kykene ratkaisemaan. 

On myös epäselvää, mitä lisäarvoa sisältyy työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseen liittyvän 

lainsäädännön yhdenmukaistamiseen, kun otetaan huomioon sisämarkkinoiden toiminta; 

 sosiaaliala ja siihen sisältyvä työ- ja yksityiselämän tasapaino kuuluvat kansalliseen 

toimivaltaan. Työ- ja yksityiselämän tasapainossa kyse on mitä suurimmassa määrin 

yksityisistä valinnoista ja tarpeen mukaan kansallisista toimintapolitiikoista, jotka ovat 

seurausta erityisistä kansallisista ja sosiaalis-kulttuurisista näkemyksistä ja joihin myös 

kansalliset toimintavälineet myötävaikuttavat. 

 

Edellä mainituista syistä parlamentin alahuone katsoo, että komissio ei ole riittävällä tavalla 

osoittanut ehdotuksen olevan toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

 

Liite sisältää puolueryhmien kannanotot, joissa ne tarkentavat muun muassa toissijaisuutta koskevia 

näkemyksiään. 

 

Jäljennökset tästä kirjeestä lähetetään myös Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Alankomaiden 

hallitukselle. 

 

 

Kunnioittavasti 

 

Khadija Arib 

Parlamentin alahuoneen 

puheenjohtaja 
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Komissiolle osoitetun kirjeen liite: puolueryhmien kannanotot 

 

Seuraavassa esitellään eri puolueryhmien kannat tähän EU-ehdotukseen. 

 

Alankomaiden alahuoneessa on 150 paikkaa. Paikat jakaantuvat puolueittain seuraavasti: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD: 33 

 Partij voor de vrijheid – PVV: 20 

 Christen Democratisch Appel – CDA: 19 

 Democraten 66 – D66: 19 

 GroenLinks – GL: 14 

 Socialistische Partij – SP: 14 

 Partij van de Arbeid – PvdA: 9 

 ChristenUnie – CU: 5 

 Partij voor de dieren – PvdD: 5 

 50PLUS: 4 

 Staatkundig Gereformeerde Partij – SGP: 3 

 DENK: 3 

 Forum voor Democratie – FvD: 2. 

 

Kahdeksan puolueryhmää esitti kannan ehdotuksen toissijaisuusarvioinnissa. 

 

Toissijaisuusperiaate 

 

VVD-ryhmän jäsenet antavat ehdotuksesta kielteisen toissijaisuusarvion. Työ- ja yksityiselämän 

tasapainottamista koskevassa ehdotuksessa annetaan joukko uusia tai parannettuja vanhempain-, 

isyys- tai hoitovapaita koskevia vähimmäisvaatimuksia, kuten isille myönnettävä uusi oikeus 

pitää lapsen syntymän yhteydessä vähintään kymmenen arkipäivän pituinen vapaa. Komission 

mukaan molempia vanhempia koskeva oikeus vanhempainvapaaseen ei toteudu riittävällä tavalla 

nykyisen direktiivin (2010/18/EU) nojalla. Komission mielestä ongelmana on muun muassa se, 

että isille tarkoitettu kannustin pitää hoitovapaata ei ole riittävä ja että myös työ- ja 

yksityiselämän tasapaino on eräissä jäsenvaltioissa järjestetty puutteellisesti. Komissio arvioikin, 

että nykyisessä säädöskehyksessä tarjotaan miehille vain vähäisiä kannustimia ottaa vastaan yhtä 

suuri hoitovastuu. 

 

VVD-ryhmän jäsenet katsovat, että sellaista rajat ylittävää ongelmaa ei voida osoittaa olevan, 

jota jäsenvaltiot eivät itse kykenisi ratkaisemaan. Työ- ja yksityiselämän tasapainossa kyse on 

nimenomaisesti yksityisistä valinnoista ja tarvittaessa kansallisesta politiikasta, jotka ovat 

seurausta erityisistä kansallisista ja sosiaalis-kulttuurisista tarkastelutavoista ja joihin myös 

kansalliset toimintavälineet myötävaikuttavat. EU:n laajuiset vähimmäisvaatimukset eivät tarjoa 

selkää lisäarvoa. VVD-ryhmän jäsenet ovat eri mieltä myös näkemyksestä, jonka mukaan EU 

voi asettaa yleiseksi tavoitteeksi sen, että hoitovastuu jaetaan tasapuolisesti kaikkien kesken. 

Tämä jos mikä on päätös, joka on henkilökohtainen ja jonka vanhempien on tehtävä yhdessä. 

 

Myös ehdotuksessa esitetty arvio ehdotettujen politiikkatoimien seurauksista on riittämätön. 

Nykyinen lainsäädäntö ja sääntely sekä työehtojen ja työehtosopimusten mukainen nykykäytäntö 

on kaikissa jäsenvaltioissa ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa. Kyse olisi toimenpiteestä, johon 

liittyy varmasti paljon hallinnollista rasitetta ja herättää siten arvostelua (unionin) viranomaisia 

kohtaan. 
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Lisäksi komissio olettaa esittämillään erityisillä vähimmäisvaatimuksilla, että Alankomaat ei itse 

osaa päättää tavoitteistaan tai että sillä ei ole välineitä, joiden avulla se voisi laatia politiikkaa omien 

poliittisten valintojensa perusteella. Ei ole tässä yhteydessä selvää, saavutetaanko lisäarvoa 

yhdenmukaistamalla vaiheittain eri jäsenvaltioiden työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskeva 

sääntely. VVD-ryhmän jäsenet katsovat, että unioni ei kykene automaattisesti saavuttamaan tällä 

alalla parempia tuloksia kuin yksittäiset jäsenvaltiot. Päinvastoin. 

 

PVV-ryhmän jäsenten mielestä sosiaaliala kuuluu kansalliseen toimivaltaan, ja jäsenet katsovat 

siksi, että ehdotuksen toissijaisuutta koskevan arvioinnin tulos on kielteinen. 

 

CDA-ryhmän jäsenet toteavat, että jäsenvaltioiden on itse määritettävä ne toimet, joiden avulla työ- 

ja yksityiselämä voidaan mahdollisesti saattaa tasapainoon. Asia ei kuulu unionille. Tässä ei ole kyse 

rajat ylittävistä ongelmista, joita jäsenvaltiot eivät itse pysty ratkaisemaan. 

 

D66-ryhmän jäsenet kannattavat lämpimästi syntymävapaan laajentamista, jotta isä (tai äidin 

kumppani) voi viettää enemmän aikaa vastasyntyneen lapsensa kanssa. Tämä on hyvin tärkeää myös 

lapsen kehityksen kannalta. Tärkeää on myös edistää naisten osallistumista työelämään. Miesten ja 

naisten välillä on yhä liian suuria eroja, kun kyse on osallistumisesta työmarkkinoihin. Jäsenet 

hyväksyvätkin näkemyksen, jonka mukaan työ- ja hoivavastuut on voitava jakaa tasapuolisesti ja että 

kumppanit voivat jakaa vastuut tasapuolisesti. Näiden laajennusten tärkeyden vuoksi jäsenet 

pitäisivät valitettavana, jos Alankomaat ei toteuttaisi niitä itse vaan ainoastaan unionin lainsäädännön 

pakottamana. 

 

Jäsenet jakavat hallituksen kannan, jonka mukaan yhtäältä on suotavaa vahvistaa unionin tason 

vähimmäisvaatimuksia, joiden myötä jäsenvaltioiden toimintaedellytykset voivat lähentyä. Toisaalta 

on jätettävä tilaa myös jäsenvaltioiden välisille eroille. Jäsenet katsovat myös, että jäsenvaltiot 

päättävät ensisijaisesti itse sosiaalipolitiikkansa sisällöstä. EU:lla voi epäilemättä olla oma roolinsa 

tässä asiassa, kuten sillä oli vuonna 1992 annetun äitiyslomadirektiivin ja vuonna 2010 annetun 

vanhempainvapaata koskevan direktiivin yhteydessä. Ennen lopullisen kantansa esittämistä D66-

ryhmän jäsenet haluaisivat kuulla tarkemmat perustelut sille, miksi tämä direktiivi on hyväksyttävä 

unionin tasolla, miksi jäsenvaltiot eivät voi itse huolehtia asiasta ja miksi komissio ei valinnut 

direktiivin sijaan suositusta. 

 

GroenLinks-ryhmän jäsenet antavat ehdotuksesta myönteisen toissijaisuusarvion. Jäsenet ovat yhtä 

mieltä kaikkien komission esittämien väitteiden kanssa. 

GroenLinks-ryhmän jäsenet katsovat, että työntekijöille on annettava samat perustyöehdot kaikkialla 

unionissa. Lomajärjestelyt ovat osa kyseisiä ehtoja, ja siksi EU:n tehtävä on laatia asiaa koskevaa 

sääntelyä. 

Unionin jäsenvaltiot eivät tällä hetkellä kykene riittävällä tavalla edistämään hoitovastuun 

tasapuolista jakautumista miesten ja naisten välillä. Jäsenet ovat tyytyväisiä, että Euroopan unioni 

huolehtii vähimmäisvaatimuksista, joiden ansiosta unionin työntekijät nauttivat samoista eduista ja 

miesten ja naisten tasa-arvoa työmarkkinoilla voidaan edistää. 

 

SP-ryhmän jäsenet antavat ehdotuksesta kielteisen toissijaisuusarvion. SP-ryhmän jäsenet ovat sitä 

mieltä, että sosiaalikysymykset sekä niihin sisältyvä työ- ja yksityiselämän tasapaino kuuluvat 

kansalliseen päätäntävaltaan. Kyse on sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kuuluvasta asiasta, ja kyseinen 

järjestelmä kuuluu jäsenvaltion toimivaltaan. Siinä ei ole myöskään kyse rajat ylittävästä ongelmasta 

tai asiasta, joka voitaisiin ratkaista ainoastaan EU:n tasolla toteutettavin toimenpitein. Esimerkiksi 

Alankomaissa on jo vireillä lakiesitys, jolla on tarkoitus laajentaa isyysvapaata. 



 

NP\1129697FI.docx 5/6 PE607.873v01-00 

 FI 

 

ChristenUnie-ryhmän jäsenten mielestä direktiivi ei täytä toissijaisuuskriteeriä. Vaikka jäsenet 

eivät suhtaudukaan kielteisesti muun muassa isyys- tai hoitovapaan laajentamiseen tai muiden 

työhön ja hoitoon liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen, he katsovat kuitenkin, että tässä ei 

voi millään muotoa olla kyse unionille kuuluvasta asiasta. Jäsenten mielestä ehdotetut, vapaan 

myöntämistä ja siihen liittyviä kysymyksiä koskevat ehdotukset kuuluvat kansalliseen 

päätäntävaltaan ja niihin ei liity sellaisia ylikansallisia näkökohtia, joihin jäsenvaltiot eivät itse 

kykene puuttumaan. 

 

SGP-ryhmän jäsenet huomauttavat, että sen määrittäminen, millaista työ- ja yksityiselämän 

välistä suhdetta tavoitellaan jäsenvaltion kulttuurin huomioon ottaen, on esimerkkitapaus 

jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Jäsenten mukaan ehdotus ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen etenkään käsitellessään kysymystä siitä, onko säädettävä 

oikeudesta palkalliseen vapaaseen. Unionin sääntelyn on rajoituttava oikeuteen ottaa vapaata. 

Jäsenet eivät näe, miksi sisämarkkinoiden toiminnan kannalta olisi tarpeellista yhdenmukaistaa 

palkallista vapaata koskevat vähimmäisvaatimukset. 

 

Oikeusperusta 

 

VVD-ryhmän jäsenet toteavat, että komission ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 153 artiklaan. Kyseisessä artiklassa viitataan miesten ja naisten väliseen 

tasa-arvoon asioissa, jotka koskevat heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla sekä heidän 

kohteluaan työssä. Tämän erittäin yleisluonteisen määräyksen perusteella komissio katsoo 

voivansa ehdottaa hyvin yksityiskohtaisia vähimmäisvaatimuksia työ- ja yksityiselämän 

tasapainon alalla. VVD-ryhmän jäsenten mielestä komissiolla ei ole toimivaltuuksia sivuuttaa 

tässä asiassa kansallisia viranomaisia. Esitetty miesten ja naisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia 

koskeva oikeusperusta on kaukana sellaisesta oikeudellisesta perustasta, jonka nojalla komissio 

voi puuttua miesten ja naisten tekemiin perhe-elämän järjestelyjä koskeviin henkilökohtaisiin 

valintoihin. Esitetty oikeusperusta on lisäksi liian yleinen ja epämääräinen, jotta se mahdollistaisi 

kansallisten viranomaisten toimivallan sivuuttamisen unionin oman politiikan toteuttamiseksi 

kyseisellä alalla. 

 

PVV-ryhmän jäsenillä ei ole huomauttamista oikeusperustan suhteen. 

 

CDA-ryhmän jäsenet hyväksyvät oikeusperustan, mutta pitävät sitä epäolennaisena, sillä 

jäsenten mielestä ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen: työ- ja yksityiselämän 

tasapainon parantamiseen tähtäävät toimet kuuluvat yksinomaan kansallisten viranomaisten 

toimivaltaan. 

 

D66-ryhmän jäsenet hyväksyvät EU-ehdotuksen oikeusperustan. 

 

GroenLinks-ryhmän jäsenet suhtautuvat myönteisesti komission ilmoittamaan EU-ehdotuksen 

oikeusperustaan. 

 

SP-ryhmän jäsenet hyväksyvät oikeusperustan. Jäsenet ovat tyytyväisiä etenkin oikeusperustan 

yleisluonteisuuteen. Jäsenvaltiot voivat itse päättää, mitkä ovat ne erityiset keinot, joilla miesten 

ja naisten välinen tasa-arvo asioissa, jotka koskevat heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla 

sekä heidän kohteluaan työssä, toteutetaan. Direktiivi 2010/18/EU riittää siihen. 
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ChristenUnie-ryhmän jäsenet ovat sitä mieltä, että SEUT:n 153 artiklan nojalla Euroopan unionin 

on pidättäydyttävä puuttumasta asiaan, jos jäsenvaltiot kykenevät itse toimimaan. Unionin toimet 

voivat korkeintaan olla täydentäviä ja tukevia. Ehdotetussa direktiivissä tämä ehto ei kuitenkaan 

täyty, eivätkä siinä esitetyt toimet ole tarpeellisia tai suotavia etenkään vapaiden myöntämisen osalta. 

 

SGP-ryhmän jäsenet panevat merkille, että perussopimuksessa oleva oikeusperusta koskee 

mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja kohtelua työssä. Jäsenet toteavat, että ehdotuksella ei pyritä 

poistamaan tähän liittyviä tosiasiallisia rajoituksia vaan siinä asetetaan työ- ja yksityiselämän 

tasapaino keskeiseen asemaan poliittisen tarkoituksenmukaisuuden vuoksi. Tämä 

(perussopimuksessa ilmaistua päämäärää) laajempi pyrkimys ilmenee muun muassa siitä, että 

tavoitteeksi asetetaan naisten urakehityksen tukeminen. Myös isyysvapaalla edistetään laajempia 

tarkoitusperiä, kuten osallistumista lapsen kasvatukseen. Jäsenet katsovat, että perussopimuksessa 

oleva oikeusperusta on riittämätön tukemaan ehdotuksia, jotka koskevat laajempia kysymyksiä kuin 

mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja kohtelua työssä. 

SGP-ryhmän jäsenten mielestä myös oikeus kymmenen päivän palkalliseen vapaaseen on pienille 

yrityksille raskas taakka. Ehdotusta on siksi vaikea sovittaa yhteen sen kanssa, että perussopimuksen 

mukaisesti tällaisten rasitteiden syntymistä on vältettävä. 


