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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 

2014-2019  

 

Õiguskomisjon 

 

11.7.2017 

LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 

PÕHJENDATUD ARVAMUS 

SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Poola Vabariigi Seimi põhjendatud arvamus, milles käsitletakse ettepanekut võtta 

vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lapsevanemate ja hooldajate töö- ja 

eraelu tasakaalustamise ning nõukogu direktiivi 2010/18/EL kehtetuks tunnistamise 

kohta 

 (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. 

Poola Vabariigi Seim on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud 

ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv. 
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ET 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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 ET 

Lisa 

RESOLUTSIOON 

 

Poola Vabariigi Seimi 

 

22. juuni 2017 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu 

tasakaalustamist ning nõukogu direktiivi 2010/18/EL kehtetuks tunnistamist käsitleva 

direktiivi tunnistamine subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus olevaks 

 

 

Poola Vabariigi Seim teeb kodukorra artikli 148cc alusel kindlaks, et ettepanek võtta vastu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja 

eraelu tasakaalustamist ja nõukogu direktiivi 2010/18/EL kehtetuks tunnistamist (COM(2017) 253 

final), on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega, millele osutatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 5 

lõikes 3. Ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, sest komisjon ei ole suutnud 

anda piisavaid põhjendusi selle kohta, et Euroopa Liidu eesmärgid, millele kavandatav direktiiv 

tugineb, on parem saavutada liidu tasandil. 

Resolutsioonile on lisatud Seimi põhjendatud arvamus, milles Seim selgitab, miks 

kõnealune ettepanek ei vasta tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

 

 

 

 

SEIMI ESIMEES 

 

Marek Kuchciński 
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ET 

Otsuse lisa 

Poola Vabariigi Seimi 

22. juuni 2017 (nr ... ) 

 

 

Poola Vabariigi Seimi 22. juuni 2017. aasta põhjendatud arvamus, milles esitatakse 

põhjused, miks Seim leiab, et ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist 

ning nõukogu direktiivi 2010/18/EL kehtetuks tunnistamist, on vastuolus subsidiaarsuse 

põhimõttega 

 

Poola Vabariigi Seim väidab, et ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ning 

nõukogu direktiivi 2010/18/EL kehtetuks tunnistamist (COM(2017) 253 final), on vastuolus 

subsidiaarsuse põhimõttega, millele osutatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3. 

Esitatud direktiiv peaks oluliselt mõjutama lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu 

tasakaalu, tunnistades samas kehtetuks direktiivi 2010/18/EL. Ettepaneku eesmärk tundub 

piisavalt põhjendatud ja soovitav, arvestades eelkõige perekonna osa tugevdamist laste 

kasvatamisel, mis oleks tulemuslikum kasvõi puhkuseliikide, töökorralduse paindlikumaks 

muutmise või meeste osakaalu suurendamise korral, mis annaks neile naistega võrdsed 

võimalused laste kasvatamiseks ja nende eest hoolitsemiseks. 

Seimi arvates tuleb Euroopa Liidu tasandil reguleerimise korral arvesse võtta 

liikmesriikide õigusaktide kohaselt kehtivaid lahendusi. Liidu õigusnormidega ei tohiks 

sekkuda riiklikesse õigusnormidesse, mis tagavad perekonna asjakohasel tasemel kaitse 

järglaste kasvatamise ja nende eest hoolitsemise valdkonnas. 

Seim on arvamusel, et vaatamata liidu seadusandja soovitud eesmärgile perekonna 

(mõlema lapsevanema) osa tugevdamiseks järglaste kasvatamisel ja nende eest hoolitsemisel, 

ei ole ettepanek kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, sest komisjon ei ole suutnud anda 

piisavaid põhjendusi selle kohta, et Euroopa Liidu eesmärgid, millele kavandatav direktiiv 

tugineb, on parem saavutada liidu tasandil. Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu 

toimimise lepingule lisatud protokolli (nr 2) artikli 5 kohaselt (subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) peab Euroopa õigustloova akti eelnõu 
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 ET 

sisaldama üksikasjalikku seletust, mis võimaldab hinnata subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtte järgimist. Seletus peab sisaldama hinnangut ettepaneku finantsmõju ning direktiivi 

puhul selle tagajärgede kohta liikmesriikide kehtestatavatele sätetele, vajaduse korral ka 

piirkondlikele õigusaktidele. Järeldust, miks liidu eesmärk on paremini saavutatav liidu 

tasandil, põhjendatakse kvalitatiivsete ja võimaluse korral kvantitatiivsete näitajatega. 

Seadusandlike aktide eelnõudes võetakse arvesse vajadust, et mis tahes finants- või 

halduskohustus, mis langeb liidule, riikide valitsustele, piirkondlikele või kohalikele 

asutustele, majandustegevuses osalejatele ja kodanikele, oleks minimaalne ja proportsionaalne 

taotletava eesmärgiga. Euroopa Komisjoni esitatud direktiivi ettepaneku põhjenduses ei 

viidata Poola õigusaktidele, mis tagavad perekonnale kõrgetasemelise kaitse järglaste 

kasvatamisel ja nende eest hoolitsemisel. 

Kokkuvõttes ei ole Seimi hinnangul Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

ettepanek lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamise ning nõukogu direktiivi 

2010/18/EL kehtetuks tunnistamise kohta (COM(2017) 253 final) kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega. 


