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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zachęca do przypomnienia, we właściwej formie, organom uczestniczącym w procesie 
stanowienia prawa o wytycznych zawartych w Protokole nr 30 do traktatu z Amsterdamu 
w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, dotyczących kontroli 
tych zasad, w celu wsparcia ich właściwego stosowania;

2. przypomina, że zgodnie z zasadą pomocniczości Unia podejmuje działania wyłącznie w 
takich przypadkach i w takim zakresie, kiedy planowane działania mogą być lepiej 
zrealizowane na szczeblu Unii; uważa, że wspomniana zasada, będąca koncepcją 
dynamiczną, może uzasadnić również rozszerzenie zakresu działań Unii w ramach jej 
kompetencji;

3. poddaje pod rozwagę konieczność rozróżnienia między oceną skutków a zasadą 
pomocniczości, ponieważ mamy do czynienia z różnymi koncepcjami, w których 
pojawiają się odmienne zagadnienia, przy czym ocena skutków powinna być źródłem 
„materiałów” potrzebnych przy kontroli zasady pomocniczości;

4. uważa za stosowne zbadanie kwestii, czy niewielka liczba formalnych, uzasadnionych
opinii parlamentów krajowych dotyczących pomocniczości danego działania – 34 w 
2010 r. – wynika z powszechnego przestrzegania zasady pomocniczości, czy też z tego, 
że z uwagi na niedostateczne środki parlamenty krajowe nie są w stanie zastosować tej 
zasady; uważa, że stosowne byłoby przeprowadzenie analizy przez Komisję Europejską;

5. stwierdza, że w okresie objętym sprawozdaniem Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej wydał tylko jedno orzeczenie dotyczące proporcjonalności i pomocniczości 
(„roaming” w telefonii mobilnej), w którym nie stwierdzono naruszenia tych zasad, 
ponieważ ograniczenie cen dla konsumentów końcowych jest konieczne w celu ich 
ochrony, a cel ten można najlepiej osiągnąć na szczeblu Unii;

6. wnioskuje na podstawie zbadanych w sprawozdaniu przypadków procedur 
ustawodawczych, w których zgłaszano wątpliwości dotyczące zasady pomocniczości, że 
w procesie politycznym nie można wprowadzić wyraźnego rozróżnienia między 
argumentami dotyczącymi zasady pomocniczości a ogólnymi spostrzeżeniami 
dotyczącymi właściwości i celowości.


