
 

NP\1129703FI.docx  PE607.875v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Oikeudellisten asioiden valiokunta 
 

12.7.2017 

KANSALLISEN PARLAMENTIN 
PERUSTELTU LAUSUNTO 

TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA 

Asia: Alankomaiden parlamentin ylähuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan 

hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 

2010/18/EU kumoamisesta 

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

 

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 ylähuone 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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Arvoisa puheenjohtaja 

 

Alankomaiden parlamentin ylähuone on arvioinut, onko EU:n ehdotus direktiiviksi 

vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston 

direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

 

Tässä kirjeessä kerrotaan, mihin kantaan ylähuone päätyi. 

 

Ylähuoneen enemmistön1 mielestä ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Ylähuone katsoo, että 

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

ratkaista ainoastaan EU:n tasolla toteutettavin toimenpitein. Siinä 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 siten myös työ- ja yksityiselämän välinen tasapaino on kansalliseen 

toimivaltaan kuuluva asia. 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 ylähuone katsoo, että komissio ei ole riittävällä tavalla 

osoittanut direktiiviehdotuksen olevan toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

 

Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Alankomaiden hallitukselle on toimitettu samanlaiset 

kirjeet. 

 

                                                 
1 Enemmistö koostui seuraavista puolueryhmistä: VVD (13 paikkaa), PVV (9), SP (9), ChristenUnie (3), Partij 

voor de Dieren (2), SGP (2) ja 50Plus (2). Parlamentin ylähuoneessa on 75 paikkaa. 
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Kunnioittavasti 

 

A. Broekers-Knol 


