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TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA 

Asia: Puolan tasavallan senaatin 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. 

Puolan tasavallan senaatti on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta 

direktiiviehdotuksesta. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 

liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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LIITE 

PUOLAN TASAVALLAN SENAATIN 

LAUSUNTO 

 

annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017 

 

toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättämisestä ehdotuksessa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja 

yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta 

 

Tarkasteltuaan ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja 

omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 

2010/18/EU kumoamisesta (COM(2017)0253) Puolan tasavallan senaatti katsoo, että ehdotus 

ei ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

 

Puolan tasavallan senaatti korostaa, että ehdotetun direktiivin tavoitetta parantaa vanhempien 

ja omaistaan hoitavien työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja pyrkiä kohti naisten ja 

miesten yhtäläistä kohtelua sekä yhtäläisiä mahdollisuuksia työmarkkinoilla, olisi tuettava. 

 

Samaan aikaan senaatti katsoo, että Euroopan komissio puuttuu tarpeettomasti jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestelmiin määräämällä niille monia erityisiä sääntöjä, joissa ei oteta huomioon 

kansallisia järjestelmäratkaisuja, jotka menevät samaan suuntaan. Puolan oikeusjärjestelmään 

on sisällytetty lukuisia säännöksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa vanhemmuuden 

tukemisen korkea taso. Tämä koskee muun muassa isyysvapaata (4 artikla), 

vanhempainvapaata (5 artikla), työntekijöiden oikeuksien laajentamista – vapaiden aikana 

kertyneiden oikeuksien säilyttämistä, työhönpaluun takaamista (10 artikla), syrjimättömyyttä 

(11 artikla), irtisanomissuojaa ja todistustaakkaa (12 artikla). Näin ollen senaatti katsoo, että 

tässä asiassa tällainen Euroopan unionin tason erityisaloite on perusteeton eikä tuo lisäarvoa. 

 

Senaatti katsoo, että erityisen paljon puhuva esimerkki liiallisesta puuttumisesta 

jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin on säännös, jonka mukaan vanhempainvapaasta vähintään 

neljän kuukauden on oltava sellaista, että sitä ei voida siirtää toiselle vanhemmalle (5 artikla). 

Tämä merkitsee, että ensimmäisenä vuonna lapsen syntymän jälkeen vanhemmat eivät voi 

enää keskenään vapaasti jakaa lapsenhoitovelvollisuuksiaan. Jos mies ei käytä neljän 

kuukauden vapaataan, hänen osuutensa vapaasta menetetään. Uudet säännökset merkitsevät 

myös, että naiset voivat saada vajaat yhdeksän kuukautta palkallista vapaata (tällä hetkellä he 

voivat Puolan lainsäädännön mukaisesti saada jopa kaksitoista kuukautta tällaista vapaata). 

Vapaata koskevat puolalaiset säännökset tarjoavat molemmille vanhemmille laajan 

harkintavallan ja joustavuuden tämän oikeuden käyttämisessä (vain ensimmäiset neljätoista 

äitiyslomaviikkoa kuuluvat yksinomaan lapsen äidille). Tässä suhteessa ne ovat EU:n 

perusoikeuskirjan 33 artiklassa määritellyn perhe- ja työelämän suojaa koskevan periaatteen 

mukaisia. Senaatti katsoo, että määrätessään isille velvoitteen ottaa vähintään neljä kuukautta 

vanhempainvapaata direktiivi puuttuu perhe-elämään ja vie vanhemmilta oikeuden päättää, 

miten he hoitavat lastaan ja järjestävät työelämänsä. 

 

Senaatti panee merkille, että komissio ei ole noudattanut velvoitettaan osoittaa, että direktiivin 

tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin Euroopan unionin tasolla, eikä se ole esittänyt mitään 
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konkreettisia tietoja tai luotettavaa selvitystä, jotka osoittaisivat, että tällainen kansallisten 

säännösten yhdenmukaistaminen on tarpeen. Se ei myöskään ole antanut tietoja ehdotettujen 

toimenpiteiden ennakoiduista kustannuksista. Senaatti sen sijaan katsoo, että osa näistä 

toimenpiteistä aiheuttaa suuria kustannuksia sekä valtion talousarvioon että työnantajille. 

 

Senaatti suhtautuu epäilevästi myös komission oletukseen, joka on direktiivissä ehdotettujen 

säännösten perustana ja jonka mukaan se, että suuri osa naisista on työmarkkinoilla, on yksi 

osoitus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Toimenpiteiden määrääminen tämän 

oletuksen perusteella merkitsee senaatin näkemyksen mukaan myös liiallista puuttumista 

kansalaisten valintoihin. 

 

Senaatti katsoo näin ollen, että ehdotetut säännökset eivät ole toissijaisuusperiaatteen 

mukaisia. 

 

 

 

 

SENAATIN PUHEMIES 

 

Stanisław KARCZEWSKI 


