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Õiguskomisjon 
 

30.6.2017 

LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

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

vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lapsevanemate ja hooldajate töö- 

ja eraelu tasakaalustamise kohta 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. 

Poola Vabariigi Senat on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud 

direktiivi ettepaneku kohta. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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ET 

LISA 

ARVAMUS 

 

POOLA VABARIIGI SENAT 

 

22. juuni 2017 

 

subsidiaarsuse põhimõtte mittejärgimise kohta ettepanekus 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)253 

 

Olles analüüsinud ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 

milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ning millega 

tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/18/EL (COM(2017)253), on Poola Vabariigi Senat 

seisukohal, et nimetatud ettepanek ei ole kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 

 

Poola Vabariigi Senat rõhutab, et tuleb toetada kavandatava direktiivi eesmärke, 

milleks on parem tasakaal lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu vahel ning meeste ja 

naiste võrdsem kohtlemine ja võrdsemad võimalused tööturul.  

 

Samal ajal on Senat seisukohal, et komisjon on põhjendamatult sekkunud 

liikmesriikide õigussüsteemidesse, kehtestades konkreetseid eeskirju, võtmata seejuures 

arvesse asjaolu, et sellel eesmärgil on süsteemseid riiklikke lahendusi juba olemas. Poola 

õigussüsteemis on kehtestatud mitmeid eeskirju, et tagada lapsevanematele kõrgel tasemel 

kaitse. Need eeskirjad käsitlevad selliseid küsimusi nagu isapuhkus (artikkel 4); 

vanemapuhkus (artikkel 5); töötajate õiguste laiendamine: kogunenud õiguste säilimine 

puhkuse ajal ja tagatud õigus naasta tööle (artikkel 10); diskrimineerimise keeld (artikkel 11); 

kaitse vallandamise vastu ja tõendamiskohustus (artikkel 12). Seetõttu on Senat seisukohal, et 

selline algatus Euroopa Liidu tasandil on antud küsimuses põhjendamatu ja see ei annaks 

mingit lisaväärtust. 

 

Senati arvates on eeskiri, mis sätestab, et vähemalt neli kuud vanemapuhkust ei ole 

ülekantavad teisele vanemale (artikkel 5), eriti silmatorkav näide ülemäärast sekkumist 

liikmesriikide õigussüsteemidesse. See eeskiri tähendab, et lapse esimesel eluaastal ei saa 

vanemad enam vabalt otsustada, kuidas lapse hooldamise kohustusi jagada. Kui mees nelja 

kuu puhkuse võimalust ei kasuta, siis see aegub. Uued eeskirjad tähendavad ka seda, et naistel 

on õigus tasulisele puhkusele veidi alla üheksa kuu (praegu on neil Poola seaduste kohaselt 

õigus saada kuni 12 kuud sellist puhkust). Poola puhkuse-eeskirjad annavad selle kasutamisel 

mõlemale vanemale suure otsustusvabaduse ja paindlikkuse (ainult emapuhkuse 14 esimest 

nädalat kuuluvad ainuüksi lapse emale). Selles mõttes on need kooskõlas pere- ja tööelu 

kaitsmise põhimõttega, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 33. Senat 

leiab, et kehtestades kohustuse jätta vähemalt neli kuud vanemapuhkust ainult isadele, sekkub 

direktiiv pereellu ja võtab vanematelt ära õiguse otsustada, kuidas nad lapse eest hoolitsevad 

ja oma tööelu korraldavad. 

 

Senat märgib, et komisjon ei ole täitnud oma kohustust tõendada, et direktiivi 
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 ET 

eesmärke saab paremini saavutada Euroopa Liidu tasandil, ega ole esitanud mingeid 

konkreetseid andmeid või usaldusväärset analüüsi, mis näitaks vajadust riikide eeskirju sel 

moel ühtlustada. Lisaks ei ole ta esitanud teavet selle kohta, kui palju kavandatavate 

meetmete rakendamine maksma võiks minna. Mõne meetme rakendamine võiks Senati 

arvates kujuneda väga kalliks, nii riigieelarvele kui ka töötajatele. 

 

Senat väljendab ka kahtlust, kas komisjoni eeldus direktiivi koostamisel on tõene – 

nimelt et naiste suur protsent tööturul on üks märke naiste ja meeste võrdõiguslikkusest. 

Meetmete kehtestamine selle eelduse alusel on Senati arvates samuti liigne sekkumine 

kodanike valikuvabadusse. 

 

Seetõttu on Senat seisukohal, et esildatud eeskirjad rikuvad subsidiaarsuse põhimõtet. 

 

 

 

 

SENATI ESIMEES 

 

Stanisław KARCZEWSKI 


