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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. zdaje sobie sprawę, że liczba uzasadnionych opinii przedłożonych przez parlamenty 

narodowe w 2016 r. (65) to trzecia pod względem wielkości liczba takich opinii 

złożonych w roku kalendarzowym od czasu wprowadzenia mechanizmu kontroli zasady 

pomocniczości w traktacie lizbońskim; odnotowuje gwałtowny wzrost tej liczby (+713 

%) w porównaniu z rokiem 2015, kiedy to wpłynęło osiem uzasadnionych opinii; 

zauważa ponadto duży wzrost liczby opinii, jakie Komisja otrzymała w ramach dialogu 

politycznego (z 350 do 620); podkreśla, że wzrost ten nastąpił w okresie, w którym 

prowadzono mniej działań legislacyjnych, co pokazuje również, że udział parlamentów 

narodowych uległ ewolucji w porównaniu z poprzednimi latami; z zadowoleniem 

przyjmuje wyraźne zainteresowanie parlamentów narodowych procesem decyzyjnym 

UE; 

2. przypomina, że zasada pomocniczości jest podstawową zasadą federacji, a jednocześnie 

jest niedostatecznie zdefiniowanym pojęciem prawnym, które w związku z tym 

powinno podlegać interpretacji politycznej; 

3. rozumie, że zasady pomocniczości nie można wykorzystywać, aby dokonywać 

restrykcyjnej interpretacji uprawnień przyznanych Unii na mocy traktatów; 

4. uważa, że rozważania na temat zasady pomocniczości i jej kontroli należy prowadzić w 

kontekście coraz częstszych wniosków obywatelskich o to, by Unia stawiała czoła 

światowym wyzwaniom, takim jak międzykontynentalne przepływy finansowe, 

bezpieczeństwo, migracja i zmiana klimatu; 

5. zauważa, że w 2016 r. uruchomiono trzecią tzw. procedurę żółtej kartki (a pierwszą w 

kadencji obecnej Komisji) w związku z przeglądem dyrektywy w sprawie delegowania 

pracowników (dyrektywa 96/71/WE); podkreśla, że wyższy poziom wiedzy na temat 

roli parlamentów narodowych i lepsza współpraca między nimi mogłyby usprawnić 

monitorowanie ex ante stosowania zasady pomocniczości; 

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że więcej parlamentów narodowych wydało 

uzasadnione opinie (26 z 41 w 2016 r., a tylko osiem w 2015 r.); zauważa wyraźną 

różnicę między izbami, które są aktywne w ramach dialogu politycznego i 

uzasadnionych opinii; podkreśla, że parlamenty narodowe są wciąż bardziej 

zainteresowane wywieraniem wpływu na treść prawodawstwa unijnego, niż 

identyfikowaniem przypadków problematycznych pod względem pomocniczości; 

zauważa, że uprawnienia parlamentów narodowych do monitorowania przestrzegania 

zasad pomocniczości i proporcjonalności obejmują również prawo do zwrócenia się do 

unijnego prawodawcy o podjęcie działań na poziomie europejskim, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba; 

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Parlament coraz częściej i regularniej odgrywa rolę 

rozmówcy w stosunkach parlamentami narodowymi i pośrednika między nimi w 

sprawach dotyczących mechanizmów pomocniczości i proporcjonalności; uważa, że 
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intensyfikacja dialogu politycznego z parlamentami narodowymi mogłaby posłużyć do 

uzasadnienia kontroli zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności dzięki 

większemu skupieniu się na kwestiach merytorycznych wniosków ustawodawczych; 

8. przypomina o konieczności wzmocnienia istniejących form współpracy i wypracowania 

możliwości udoskonalenia platformy IPEX, aby podnieść poziom wiedzy parlamentów 

krajowych na temat ich roli w kontroli pomocniczości i proporcjonalności, pomóc im w 

efektywniejszym wykorzystywaniu informacji otrzymywanych w systemie wczesnego 

ostrzegania oraz usprawnić ich współpracę i koordynację; 

9. pochwala traktowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności jako fundamentalnych 

elementów procesu decyzyjnego UE, czego dowodem są priorytety polityczne Komisji 

oraz przyjęcie pakietu na rzecz lepszego stanowienia prawa; z zadowoleniem odnosi się 

do przyjęcia tego pakietu, który zagwarantuje, że zasady pomocniczości i 

proporcjonalności będą stosowane w sposób bardziej zintegrowany i kompleksowy, co 

z kolei przyczyni się do większej przejrzystości procesu decyzyjnego UE; z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że za pośrednictwem porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa Komisja zobowiązała 

się do udostępniania parlamentom narodowym ocen skutków swoich wniosków 

ustawodawczych i nieustawodawczych; przypomina, że w porozumieniu tym 

podkreślono również potrzebę większej przejrzystości procedury ustawodawczej oraz 

że informacje przekazywane parlamentom narodowym muszą umożliwiać im pełne 

wykonywanie ich uprawnień wynikających z traktatów; wzywa Komisję, by poprawiła 

jakość swych uzasadnień dotyczących pomocniczości oraz by w większym stopniu 

zaangażowała się na rzecz uzasadnionych opinii; 

10. zauważa, że wdrożenie programu lepszego stanowienia prawa skłoniło Komisję do 

opracowania solidniejszych instrumentów i procedur wewnętrznych mających na celu 

zapobieganie naruszeniom zasady pomocniczości; podkreśla, że oceny wpływu są 

kluczowym instrumentem pozwalającym zapewnić poszanowanie zasad pomocniczości 

i proporcjonalności oraz wspieranie odpowiedzialności; wzywa Komisję, by w 

większym stopniu skupiła się na zasadach pomocniczości i proporcjonalności, 

przeprowadzając oceny skutków w ramach wytycznych dotyczących lepszego 

stanowienia prawa; podkreśla w szczególności rolę Rady ds. Kontroli Regulacyjnej i z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że zasady pomocniczości i proporcjonalności wchodzą 

obecnie w zakres kontroli jakości, którą ta rada przeprowadza; podkreśla jednak, że 

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej może działać jeszcze bardziej niezależnie; 

11. ponownie podkreśla potrzebę nadania większej elastyczności systemowi wczesnego 

ostrzegania, szczególnie ośmiotygodniowemu terminowi przysługującemu parlamentom 

narodowym na złożenie uzasadnionej opinii, aby umożliwić im aktywniejszy udział w 

unijnym procesie stanowienia prawa w granicach traktatów UE, zwraca również uwagę 

na potrzebę rozważenia możliwości formalnego rozszerzenia wspomnianego systemu w 

przypadku zmiany traktatów; podkreśla również potrzebę kontynuowania refleksji nad 

tym, aby zgodnie z wnioskami zawartymi w sprawozdaniu w sprawie stosowania 

postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych wprowadzić mechanizm, 

na podstawie którego do Komisji będzie można kierować uzasadnione opinie w celu 

wywarcia pozytywnego wpływu na politykę unijną; uważa, że może on stanowić 

pozytywny i konstruktywny instrument na rzecz aktywniejszego udziału parlamentów 
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narodowych w unijnym procesie stanowienia prawa; 

12. wyraża rozczarowanie niektórymi reakcjami Komisji wobec parlamentów narodowych 

w przypadkach zastosowania procedury żółtej kartki; uważa, że Komisja musi reagować 

kompleksowo na wszelkie obawy zgłaszane przez parlamenty narodowe; podkreśla 

znaczenie odpowiedniego wyjaśniania potrzeby inicjatyw ustawodawczych i ich 

wpływu, w szczególności na gospodarkę, środowisko naturalne i społeczeństwo, przy 

poszanowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności; 

13. odnotowuje utworzenie grupy zadaniowej ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i 

„mniej, ale efektywniej”; bierze pod uwagę, że grupa ta dokona krytycznej analizy 

wszystkich dziedzin polityki, aby sprawdzić, czy UE podejmuje działania jedynie w 

przypadkach, gdy przynoszą one wartość dodaną; zachęca Komisję do bardziej 

szczegółowego przedstawienia uprawnień oraz sposobu funkcjonowania tej grupy; 

oczekuje na sprawozdanie grupy zadaniowej, które ma zostać przedstawione dnia 15 

lipca 2018 r. i które powinno zawierać zalecenia, w jaki sposób Unia Europejska może 

lepiej uwzględniać zasady pomocniczości i proporcjonalności zarówno przydzielając, 

jak i wykonując jej kompetencje, a także w jaki sposób może w większym stopniu 

zaangażować władze regionalne i lokalne w kształtowanie polityki UE; uważa, że 

inicjatywa ta może pomóc w ustaleniu sytuacji, w których dane działanie może zostać 

odpowiednio i skuteczniej zrealizowane przez Unię, państwa członkowskie oraz władze 

regionalne; wyraża nadzieję, że Komisja szybko wdroży propozycje przedstawione w 

tych ramach; 

14. zachęca parlamenty narodowe do sporządzania opinii dotyczących wniosków Komisji, 

z którymi można zapoznawać się w dowolnym momencie w wewnętrznej bazie danych 

CONNECT; wzywa parlamenty narodowe i regionalne do dalszego rozwijania 

stosunków z Komitetem Regionów, przy którym działa grupa ekspertów dokonujących 

analiz wniosków ustawodawczych pod kątem ich zgodności z zasadami pomocniczości 

i proporcjonalności; uważa, że nieformalny mechanizm oparty na współpracy 

międzyparlamentarnej może przyczynić się do zintensyfikowania dialogu politycznego 

z parlamentami narodowymi; 

15. podkreśla, że przyjmowanie aktów prawnych wymaga zgody zdecydowanej większości 

w Radzie składającej się z ministrów ze wszystkich państw członkowskich, którzy 

powinni odpowiadać przed swoimi parlamentami krajowymi; 

16. z zadowoleniem przyjmuje odniesienie do zasady pomocniczości w deklaracji 

rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r.; jest zdania, że zasada ta powinna być ważnym 

elementem refleksji nad przyszłością UE. 
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