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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014–2019  

 

Õiguskomisjon 
 

12.7.2017 

LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Madalmaade Kuningriigi parlamendi esimese 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 Kuningriigi parlamendi esimene koda on saatnud 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 

Euroopa Komisjoni president 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Brüssel 

Belgia 

 

 

Kuupäev 27. juuni 2017 

Teema: Madalmaade Kuningriigi esimese koja põhjendatud arvamus ELi töö- ja eraelu 

tasakaalustamise direktiivi (COM(2017)0253) vastuvõtmise ettepaneku kohta 

subsidiaarsuse põhimõttest lähtudes. 

Viide: 161367.01u 

 

Austatud hr Juncker 

 

Madalmaade parlamendi esimene koda kontrollis subsidiaarsuse põhimõttest lähtudes ELi 

ettepanekut direktiivi kohta, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu 

tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL 

(COM(2017)253). 

 

Käesoleva kirjaga teavitan Teid Madalmaade parlamendi esimese koja seisukohast. 

 

Enamik esimese koja liikmeid1 on arvamusel, et ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega. Esimene koda 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 saa lahendada liikmesriigi tasandil. Lisaks sellele on ebaselge, millist kasu 

toob siseturu toimimise seisukohast töö- ja eraelu puudutavate määruste ühtlustamine 

liikmesriikides; 

 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 esimene koda järeldusele, et Euroopa 

Komisjon ei ole rahuldavalt tõestanud, et ettepanek võtta vastu direktiiv vastab subsidiaarsuse 

põhimõttele. 

 

Samasisulised kirjad on saadetud Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Madalmaade 

valitsusele. 

 

Lugupidamisega 

                                                 
1 Sellisel arvamusel on järgmised fraktsioonid: VVD (13 kohta), PVV (9 kohta), SP (9 kohta), ChristenUnie (3 

kohta), Partij voor de Dieren (2 kohta), SGP (2 kohta) ja 50Plus (2 kohta). Madalmaade parlamendi esimeses 

kojas on 75 kohta. 
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 ET 

 

A. Broekers-Knol 


