
 

NP\1129470FI.docx  PE607.840v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 

2014-2019  

 

Oikeudellisten asioiden valiokunta 

 

11.7.2017 

KANSALLISEN PARLAMENTIN 

PERUSTELTU LAUSUNTO 

TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA 

Asia: Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen 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)253 – 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. 
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Puolan tasavallan parlamentin alahuone on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä 

mainitusta ehdotuksesta asetukseksi. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen liittyvät 

asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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LIITE 

PUOLAN TASAVALLAN PARLAMENTIN ALAHUONEEN 

 

PÄÄTÖSLAUSELMA 

 

annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, 

 

jossa se katsoo, että Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotus direktiiviksi vanhempien 

ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 

2010/18/EU (COM(2017)253 kumoamisesta ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen 

 

 

Puolan tasavallan parlamentin alahuone katsoo työjärjestyksensä 148cc artiklan nojalla, 

että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien 

työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU – 

(COM(2017)253) kumoamisesta ei ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 

3 kohdassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukainen. Ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen 

mukainen, koska komissio ei ole tarjonnut riittävää näyttöä siitä, että Euroopan unionin tavoitteet, 

joita kyseisen direktiivien säännösten oletetaan palvelevan, voidaan saavuttaa paremmin unionin 

tasolla. 

Perustellussa lausunnossa on todettu, miksi parlamentin alahuone katsoo, että ehdotus ei 

ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. Lausunto on tämän päätöksen liitteenä. 

 

 

 

 

PARLAMENTIN ALAHUONEEN PUHEMIES 

 

Marek Kuchciński 
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Liite 

Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen päätöslauselmaan, 

annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017 

 

 

Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto, annettu 

22 päivänä kesäkuuta 2017, jossa esitetään syyt sille, miksi parlamentin alahuone 

katsoo, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja 

omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 

2010/18/EU kumoamisesta ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

 

Puolan tasavallan parlamentin alahuone katsoo, että ehdotus Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän 

tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta (COM(2017)253) ei 

ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Ehdotetulla direktiivillä pyritään merkittävällä tavalla edistämään vanhempien ja 

omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamista samalla kun kumotaan nykyinen 

direktiivi 2010/18/EU. Direktiiviehdotuksen tavoite tuntuu järkevältä ja toivottavalta, etenkin 

kun otetaan huomioon sen vaikutus perheiden roolin vahvistamiseen lasten kasvattamisessa, 

mikä voidaan saavuttaa tehokkaammin yksityiskohtaisilla lomajärjestelyillä, joustavammilla 

työjärjestelyillä tai tällaisia työjärjestelyjä käyttävien miesten osuuden lisäämisellä, tarjoten 

siten miehille naisten kanssa yhtäläiset mahdollisuudet osallistua enemmän lastensa 

hoitamiseen ja kasvattamiseen. 

Parlamentin alahuone katsoo kuitenkin, että Euroopan unionin tason sääntelyssä on 

otettava huomioon jäsenvaltioissa jo voimassa olevat lainsäädännölliset ratkaisut. Unionin 

sääntelyllä ei pitäisi puuttua kansallisiin oikeudellisiin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan 

perheille lasten hoitoa ja kasvatusta koskeva asianmukainen suojelu. 

Parlamentin alahuone katsoo, että vaikka Euroopan unionin lainsäätäjän asettama 

tavoite, siis perheen (molempien vanhempien) aseman vahvistaminen lasten hoidossa ja 

kasvattamisessa, on oikeutettu, ehdotettu direktiivi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, 

koska komissio ei ole esittänyt riittävää näyttöä siitä, että Euroopan unionin tavoitteet, joita 
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ehdotetun direktiivin säännösten oletetaan palvelevan, voidaan saavuttaa paremmin unionin 

tasolla. Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja sopimukseen Euroopan unionin 

toiminnasta liitetyssä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä 

pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan mukaisesti säädösesityksessä on oltava 

yksityiskohtainen lausunto, josta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattaminen 

voidaan arvioida. Tässä lausunnossa olisi esitettävä tietoja, joiden perusteella voidaan 

arvioida esityksen rahoitusvaikutuksia ja, kun kyse on direktiivistä, sen vaikutuksia 

lainsäädäntöön, joka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, tarvittaessa myös alueelliseen 

lainsäädäntöön. Syyt, joiden perusteella todetaan, että unionin tavoite voidaan saavuttaa 

paremmin unionin tasolla, osoitetaan laadullisin ja, aina kun se on mahdollista, määrällisin 

perustein. Esityksessä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi otetaan 

huomioon, että unionille, jäsenvaltioiden hallituksille, alueellisille tai paikallisille 

viranomaisille, taloudellisille toimijoille tai kansalaisille aiheutuvan taloudellisen tai 

hallinnollisen rasituksen olisi pysyttävä mahdollisimman pienenä ja sen olisi oltava 

suhteutettu saavutettavaan tavoitteeseen. Komission direktiiviehdotukselle esittämiä 

perusteluja ei voida soveltaa Puolan lainsäädäntöön, jossa taataan perheille lasten hoitoa ja 

kasvatusta koskeva korkeatasoinen suojelu. 

Esitetyn perusteella parlamentin alahuone katsoo, että Euroopan parlamentin ja 

neuvoston ehdotus direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän 

tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU (COM(2017)253) kumoamisesta ei 

ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. 


