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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. zwraca uwagę, że choć kryzys gospodarczy i finansowy wymusza lepszą koordynację 
strategii politycznych w szeregu dziedzin, ważne jest również utrzymanie jasnego 
podziału kompetencji w systemie wielopoziomowego sprawowania rządów w Unii 
Europejskiej oraz podejmowanie decyzji na najodpowiedniejszym szczeblu, możliwie jak 
najbliżej obywateli;

2. ponownie podkreśla, że zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności, które zapisano 
w art. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w protokole nr 2, mają charakter 
ogólny i podstawowy, a także wiążący dla instytucji w odniesieniu do wszelkiego rodzaju 
ich działalności; jedyny wyjątek polega na tym, że zasada pomocniczości nie ma 
zastosowania w rzadkich przypadkach, kiedy chodzi o obszary wchodzące w zakres 
wyłącznych kompetencji Unii;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że parlamenty państw członkowskich wykazują coraz 
większe zainteresowanie właściwym stosowaniem tych zasad przez instytucje Unii; 
świadczy o tym fakt, że w roku 2011 Parlament Europejski otrzymał 77 uzasadnionych 
opinii, z których wynikało, iż dany projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości, a także 523 inne pisma, w których krytykowano m.in. nieprzestrzeganie 
zasady proporcjonalności; za rok 2010 liczby te to odpowiednio 41 i 299;

4. podkreśla, że zasada pomocniczości stanowi wytyczną polityczną dotyczącą 
wykonywania uprawnień na szczeblu Unii; wyraża ubolewanie, że w związku z tym 
istniejący system nie dopuszcza możliwości wyegzekwowania przestrzegania tej zasady 
przez sąd;

5. zwraca jednak uwagę, że na mocy traktatów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
jest sądem właściwym w przypadku „naruszenia traktatów lub jakiejkolwiek reguły 
prawnej związanej z ich stosowaniem” oraz że zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej 
zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności należą do takich reguł prawnych; 
zauważa, że sądowa kontrola ważności aktów unijnych obejmuje zatem przestrzeganie 
tych zasad;

6. podkreśla jednak, że w przypadku sprawdzania, czy zasady te są przestrzegane w 
odniesieniu do skomplikowanych sytuacji gospodarczych, Trybunał Sprawiedliwości 
ogranicza swoją kontrolę do powodów podejmowanych działań, wyszczególnionych w 
motywach i w uzasadnieniu danego aktu, gdyż uważa, że legalność środka przyjętego w 
tym kontekście może ucierpieć tylko wówczas, jeżeli środek taki jest ewidentnie 
niewłaściwy w odniesieniu do celu, do którego realizacji dążą właściwe instytucje;

7. zauważa, że zgodnie z zapisem w traktatach zasada pomocniczości pozwala Unii na 
podejmowanie działań „tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele 
zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez 
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państwa członkowskie”, co oznacza, że badanie w zakresie zgodności z zasadą 
pomocniczości pokrywa się do pewnego stopnia z badaniem zgodności z zasadą 
proporcjonalności, uwypuklając tym samym fakt, iż zasady te dopełniają się pod 
względem funkcjonalnym;

8. wyraża ubolewanie, że w roku 2011 Komisja otrzymała jedynie niewielką liczbę zapytań 
parlamentarnych (32 z ponad 12 000) dotyczących kwestii związanych z przestrzeganiem 
zasady pomocniczości i zasady proporcjonalności oraz zachęca swoich posłów do 
częstszego korzystania z tego narzędzia kontroli parlamentarnej;

9. podkreśla, że w roku 2011 Komisja otrzymała 64 uzasadnione opinie w rozumieniu 
protokołu nr 2, które dotyczyły stosowania zasady pomocniczości i zasady 
proporcjonalności, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2010; zwraca 
jednak uwagę na fakt, że żaden wniosek Komisji nie otrzymał wystarczającej liczby 
uzasadnionych opinii, aby zgodnie z zapisami w protokole uruchomić tzw. procedurę 
żółtej lub pomarańczowej kartki; 

10. zwraca uwagę, że w państwach członkowskich takich jak Zjednoczone Królestwo i 
Niderlandy narastają obawy dotyczące ingerowania przez instytucje Unii Europejskiej w 
zbyt wiele spraw krajowych.


