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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta panee merkille asiasta vastaavan 
valiokunnan aloitteen. Asiasta vastaava valiokunta haluaa vastata tarpeeseen puuttua 
tapauksiin, joissa jäsenet ovat poissa vanhempainlomaan liittyvistä syistä. 

Siispä esittelijä, jolta on pyydetty lausunto, kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa vastaamaan 
seuraaviin, tässä työasiakirjassa esitettäviin kysymyksiin yleisten taustatietojen saamiseksi ja 
erityisesti käytännön seurausten selvittämiseksi.

Ongelma

Asiasta vastaavan valiokunnan ehdotus vastaa parlamentin jäsenen Richard Corbettin 
ehdotusta, jonka yhtenä seurauksena olisi parlamentaarisen demokratian yhden perussäännön 
peruminen. Kyseisen säännön mukaan kukin jäsen äänestää erikseen ja henkilökohtaisesti, 
erityisesti täysistuntojen äänestyksissä. Corbettin mietinnöllä pyritään nimittäin järjestämään 
edustajantointaan hoitavalle jäsenelle tilapäinen sijainen, jotta hänelle voidaan taata 
mahdollisuus päästä vanhempainlomalle.

Mikäli jäsenen tilalle voidaan ottaa väliaikainen sijainen, on ensinnäkin kyseenalaistettava se, 
voidaanko tätä rajoittaa koskemaan pelkästään syntymän tai adoption jälkeistä 
vanhempainlomaa. Eikö tätä ajattelumallia voitaisi soveltaa myös muihin perhe-elämän 
tilanteisiin, joissa jäsenen olisi aiheellista ottaa väliaikainen sijainen perhe- ja työelämän 
yhteensovittamisen edistämiseksi, esimerkiksi kun kyse on pitkäaikaisesta sairaslomasta tai 
lain mukaan huollettavana olevasta perheenjäsenestä, joka tarvitsee pitkäaikaishoitoa? Eikö 
lisäksi jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen 21 artiklan (sairauskulut) 
soveltamista pitäisi muuttaa vastaamaan tätä tarvetta?

Tärkein perustavanlaatuinen kysymys liittyy kuitenkin poliittisen toimikauden ja 
työsopimuksen väliseen eroon. Parlamentaarinen demokratia perustuu kahteen asiaan: 
toimikauden jatkuvuuteen ja edustajan riippumattomuuteen. Euroopan parlamentin jäsen 
hoitaa vapaasti määräaikaista tointaan vaaleilla valittuna edustajana. Hän vannoo 
henkilökohtaisesti tätä tehtävää koskevan valan, ja hänelle maksetaan siitä edustajanpalkkiota 
ja sosiaalietuuksia parlamentin sääntöjen mukaisesti. Toimikauden jatkuvuutta koskevan 
periaatteen vuoksi edustajaa ei voida erottaa tehtävistään, paitsi jos hän laiminlyö vakavalla 
tavalla velvoitteitaan. Edustajantoimen hoitamista ei siis voida verrata palkansaajan työhön. 
Näiden periaatteiden vuoksi suunnitteilla ei ole koskaan ollut hyväksyä yhteisön 
lainsäädännön osaksi poikkeuksellista sääntöä, jonka nojalla parlamentin jäsen voisi siirtää 
äänioikeutensa väliaikaisesti toiselle jäsenelle. Tältä osin esittelijä, jolta on pyydetty 
lausuntoa, on samaa mieltä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausuntoluonnoksessa 
esitettyjen näkemysten kanssa. Tämä ero osoittaa, ettei edustajan ”vanhempainlomasta” 
puhuminen ole perusteltua.

Tässä yhteydessä lausunnon esittelijä haluaa myös muistuttaa, että Euroopan parlamentin 
jäsenille ja heidän perheelleen kuuluvissa lukuisissa ja hyvissä sosiaalietuuksissa, ja lisäksi 
jäsenten korvauksien käyttöä koskevissa säännöissä (matkakustannukset, yleiskustannukset, 
sihteeristökorvaukset) otetaan huomioon raskauteen liittyvät olosuhteet. Jos näitä etuuksia 
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verrataan tilanteeseen useissa jäsenvaltioissa, ne ovat summaltaan paljon suurempia kuin 
kansallisten parlamenttien jäsenten saamat sosiaalietuudet.

Johtopäätökset

Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta pitää myönteisenä kaikkia aloitteita, joilla 
pyritään parantamaan parlamentin jäsenten tilannetta tapauksissa, joissa jäsenet ovat poissa 
lapsen saamiseen liittyvistä syistä.

Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta katsoo kuitenkin, että toimikauden 
keskeyttäminen äitiyden tai isyyden vuoksi ja tilapäisen sijaisen ottaminen kyseiselle jäsenelle 
olisi ristiriidassa toimikauteen liittyvien perusperiaatteiden kanssa. Vuoden 1976 säädöksen 
13 artiklassa säädetään nimittäin selvästi, että mikäli vaalikauden aikana vapautuu 
edustajanpaikka, se on täytettävä kauden loppuajaksi. Tilapäisen sijaisen ottaminen ei siis ole 
mahdollista.

Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta katsoo, että jäsenten tilanne lapsen 
saamisen yhteydessä otetaan riittävän hyvin huomioon Euroopan parlamentin jäsenten kuluja 
ja korvauksia koskevien sääntöjen 28 artiklan 3 kohdassa, jonka mukaan raskaana oleva jäsen 
vapautetaan tehtävistään kolmeksi kuukaudeksi ennen synnytystä ja kuudeksi kuukaudeksi 
synnytyksen jälkeen.

Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta katsoo, että kaikkien vanhempainlomaa 
koskevien uudistusten pitäisi vastata edellä mainittuja sääntöjä (vuoden 1976 säädös, 
Euroopan parlamentin jäsenten henkilöstösäännöt, Euroopan parlamentin työjärjestys) ja että 
niissä pitäisi ottaa huomioon edustajantoimen erityispiirteet. Tätä taustaa vasten voitaisiin 
tarkastella myös mahdollisuutta isyyslomaan. 

Yleisesti ottaen suunnitelmaan pitäisi kuulua se, että jäsen, joka keskeyttää toimikautensa 
väliaikaisesti, menettää keskeytyksen ajaksi kaikki edustajantoimen harjoittamiseen liittyvät 
oikeutensa, myös parlamentaarisen koskemattomuuden ja kaikki sosiaalietuudet siltä ajalta, 
jonka keskeytys kestää. 

Toisena ratkaisuna olisi asettaa etusijalle toissijaisuusperiaate ja tarjota näin ollen jäsenille 
mahdollisuus keskeyttää väliaikaisesti toimikautensa, jos tällaisesta keskeytyksestä säädetään 
sen jäsenvaltion lainsäädännössä, josta jäsen on valittu.
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