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Wprowadzenie 

W niniejszym dokumencie roboczym w sprawie zasad pomocniczości i proporcjonalności 

przedstawiono refleksje dotyczące obecnego stanu stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności w Unii Europejskiej (UE) na potrzeby Konferencji w sprawie przyszłości Europy 

(CoFE) oraz omówiono możliwe ulepszenia stosowania tych zasad.  

Podstawa prawna 

Zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności normują wykonywanie kompetencji Unii 

Europejskiej. Zasada pomocniczości została określona w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). 

Kryteria jej stosowania określono w Protokole (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości 

i proporcjonalności, dołączonym do traktatów. W dziedzinach, które nie należą do wyłącznych 

kompetencji Unii Europejskiej, zasada pomocniczości zapewnia państwom członkowskim 

możliwość podejmowania decyzji i działań oraz uprawnia Unię do interwencji, jeśli cele danego 

działania nie mogą zostać osiągnięte w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, 

natomiast możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii „ze względu na rozmiary lub skutki 

proponowanego działania”. Zasadę proporcjonalności określono w art. 5 ust. 4 TUE. Wymaga ona, 

aby działania UE nie wykraczały pod względem treści i formy poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia celów traktatowych. Celem wprowadzenia tych zasad do traktatów europejskich było 

ponadto wykonywanie kompetencji na szczeblu jak najbliższym obywatelowi zgodnie z zasadą 

bliskości określoną w art. 10 ust. 3 TUE. 

Obie zasady znajdują potwierdzenie w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

w szczególności w sprawach C-84/94 i C-233/94, w których Trybunał uznał, że zgodność z zasadą 

pomocniczości jest jednym z warunków, które składają się na wymóg uzasadnienia zastosowania 

środków unijnych (zgodnie z art. 296 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)), oraz w 

sprawie C-547/14, w której Trybunał potwierdził, że musi zweryfikować, „czy prawodawca Unii 

mógł na podstawie szczegółowych informacji stwierdzić, że cel zamierzonego działania mógł zostać 

lepiej osiągnięty na poziomie Unii”. 

Zasady pomocniczości i proporcjonalności mają zastosowanie do wszystkich instytucji UE. Zostały 

włączone do porozumień międzyinstytucjonalnych: Porozumienia ramowego w sprawie stosunków 

między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską z 20 listopada 2010 r., zgodnie z którym 

obie instytucje są zobowiązane do współpracy z parlamentami narodowymi w celu ułatwienia im 

kontroli przestrzegania zasady pomocniczości, oraz Porozumienia międzyinstytucjonalnego 

w sprawie lepszego stanowienia prawa z kwietnia 2016 r., zgodnie z którym Komisja w swoich 

uzasadnieniach musi wyjaśnić zasadność proponowanych środków w świetle zasady pomocniczości 

i musi to uwzględnić w swoich ocenach wpływu. Parlament zobowiązał się, że rozpatrując wniosek 

dotyczący aktu ustawodawczego, będzie zwracać szczególną uwagę na zgodność tego wniosku 

z zasadami pomocniczości i proporcjonalności (art. 42 Regulaminu).  

Zasada pomocniczości w praktyce  

Jak przewidziano w Protokole (nr 2), głównym elementem procedury dotyczącej stosowania zasady 

pomocniczości jest kontrola zgodności proponowanego aktu ustawodawczego z zasadą 

pomocniczości przez parlamenty narodowe i regionalne na wczesnym etapie (system wczesnego 

ostrzegania – dający możliwość wydania uzasadnionych opinii i uruchomienia procedury żółtej 

i pomarańczowej kartki). Ponadto zgodnie z art. 6 Protokołu (nr 2) parlament narodowy lub izba 

parlamentu narodowego powinny w stosownym przypadku zasięgać opinii parlamentów 

regionalnych mających kompetencje ustawodawcze. 

Według danych przekazanych przez Dyrekcję ds. Stosunków z Parlamentami Narodowymi 

Parlamentu Europejskiego, ostatnio zaktualizowanych 5 maja 2021 r., od wejścia w życie Traktatu 

z Lizbony Parlament Europejski otrzymał zaledwie 498 uzasadnionych opinii od parlamentów 

narodowych (wskazujących na niezgodność projektów aktów ustawodawczych z zasadą 

pomocniczości) oraz 3078 uwag (dotyczących kwestii innych niż pomocniczość) w reakcji na łącznie 

1008 projektów aktów ustawodawczych przekazanych do rozpatrzenia na podstawie Protokołu (nr 2). 



Ponadto od wejścia w życie Traktatu z Lizbony procedurę żółtej kartki uruchomiono tylko 

trzykrotnie, w każdym przypadku przeciwko wnioskom ustawodawczym Komisji: a) w 2012 r. 

w odniesieniu do wniosku Komisji w sprawie rozporządzenia w sprawie wykonywania prawa do 

podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia 

usług (rozporządzenie „Monti II”); b) w 2013 r. w związku z przedłożeniem wniosku dotyczącego 

rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej; c) w 2016 r. w odpowiedzi na 

wniosek o zmianę dyrektywy o delegowaniu pracowników. Jak dotąd nigdy nie zastosowano 

procedury pomarańczowej kartki. Jednakże parlamenty narodowe co najmniej w dwóch przypadkach 

z własnej inicjatywy zaproponowały wprowadzenie przepisów unijnych (tzw. inicjatywy zielonej 

kartki) – w 2015 r. w sprawie marnotrawienia żywności oraz w 2016 r. w sprawie społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw.  

Zgodność z zasadą pomocniczości można również weryfikować ex post przez wniesienie skargi do 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zgodnie z Protokołem (nr 2)). Do Trybunału 

Sprawiedliwości trafia jednak niewiele skarg związanych z zasadą pomocniczości. Szacuje się, że od 

wprowadzenia zasady pomocniczości w Traktacie z Maastricht do 2019 r. wniesiono około 40 tego 

typu skarg. Należy również zwrócić uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości nigdy nie uchylił żadnego 

aktu prawnego w związku z naruszeniem zasady pomocniczości.  

Przegląd wniosków Parlamentu Europejskiego 

Parlament zgłaszał wnioski dotyczące reformy funkcjonowania zasad pomocniczości 

i proporcjonalności w kilku rezolucjach przegłosowanych w poprzedniej kadencji. Zestawienie tych 

wniosków znajduje się w załączniku I. 

Zalecenia grupy zadaniowej Komisji ds. zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz zasady 

„robić mniej, ale efektywniej” 

Komisja opublikowała sprawozdanie grupy zadaniowej ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności 

i „robić mniej, ale efektywniej” w lipcu 2018 r.1 Sprawozdanie to zawiera przegląd zasad 

pomocniczości i proporcjonalności oraz zestaw cennych i praktycznych zaleceń. Wprowadza między 

innymi koncepcję „aktywnej pomocniczości”, która wymaga „wspólnego zrozumienia zasad 

pomocniczości i proporcjonalności oraz większego udziału wszystkich zainteresowanych stron, 

zwłaszcza władz krajowych, lokalnych i regionalnych, które często odgrywają szczególną rolę we 

wdrażaniu przepisów Unii na miejscu”, i w ramach której należy „promować większą 

odpowiedzialność zaangażowanych stron i lepsze zrozumienie przez nie tego, czym zajmuje się 

Unia.” Zgodnie z zasadą bliskości zapisaną w art. 10 ust. 3 TUE w sprawozdaniu podkreślono 

również, że trzeba „usprawnić obecny proces kształtowania polityki i umożliwić Unii efektywniejsze 

korzystanie z zasobów”. 

W październiku 2018 r. Komisja wydała komunikat pt. „Zasady pomocniczości i proporcjonalności: 

wzmacnianie ich roli w kształtowaniu polityki UE”2. Zgodnie z tym dokumentem Komisja 

wprowadziła szereg środków mających poprawić stosowanie zasad pomocniczości 

i proporcjonalności, np. tabelę oceny i wyłączenie okresów świątecznych z ośmiotygodniowego 

terminu składania uzasadnionych opinii przez parlamenty narodowe.  

Uwagi: 

Kryzys związany z COVID-19 opóźnił co prawda rozpoczęcie CoFE, jednak w warunkach pandemii 

jeszcze bardziej naglące stało się rozwiązywanie problemów na szczeblu jak najbliższym 

obywatelom UE, co zwiększyło znaczenie kwestii pomocniczości, proporcjonalności i bliskości. 

Współpraca między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi 

a instytucjami UE miała i nadal ma kluczowe znaczenie w łagodzeniu skutków kryzysu. Warto też 

jednak zaznaczyć, że efekty tej współpracy ujawniły wiele braków i okazało się, że efektywność 

działań UE jest silnie powiązana z przestrzeganiem przez UE zasad pomocniczości 

 
1 report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_pl.pdf (europa.eu) 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0703  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_pl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX:52018DC0703


i proporcjonalności oraz zasady bliskości, która je uzupełnia. Należy podkreślić, że zasady te mają 

zastosowanie do systemu UE jako całości.  

W poniższym dokumencie roboczym, opracowanym jako dokument otwierający refleksję i debatę, 

zaproponowano szereg środków mających wzmocnić zasady pomocniczości, proporcjonalności 

i bliskości w UE, do dalszego omówienia podczas CoFE: 

• wprowadzenie do procesu legislacyjnego silniejszych mechanizmów kontroli ex ante i ex 

post, aby instytucje UE przestrzegały zasad pomocniczości i proporcjonalności, działały 

w granicach postanowień traktatów i nie wkraczały w obszary ultra vires; 

• uznanie roli krajowych sądów konstytucyjnych w ochronie opartego na Traktatach 

poszanowania zasady pomocniczości i tożsamości narodowych; 

• wzmocnienie roli parlamentów narodowych przez zwiększenie ich udziału w sprawach 

unijnych. 

Istotne jest, aby podczas CoFE spojrzeć na sprawę dwukierunkowo, tak aby dyskusja dotyczyła nie 

tylko tego, w których dziedzinach można uzyskać wartość dodaną działań na poziomie UE, ale także 

tego, gdzie UE mogłaby zrobić krok wstecz, aby przestrzegać zasady pomocniczości i nie wykraczać 

poza to, co jest konieczne. CoFE powinna zadbać o możliwość przerwania procesu „pełzającego 

wzrostu kompetencji”, w którym UE przejmuje nowe kompetencje w sposób niezgodny z traktatami. 

Przejawem tego procesu jest ugruntowana praktyka wykorzystywania kryzysów do nadawania 

większych kompetencji instytucjom UE. 

Zarządzanie kryzysem COVID-19 przez UE pokazało wyraźnie, że najskuteczniejsze rozwiązania 

wynikają z działania zgodnego z zasadą pomocniczości, czyli jak najbliżej obywateli. Należy docenić 

inicjatywę Komisji dotyczącą koordynacji wysiłków w całej UE na rzecz walki z pandemią. 

Jednocześnie jednak efekty pracy Komisji nie były optymalne, co nie wynikało z niewystarczających 

kompetencji, ale raczej z ich nieefektywnego wykorzystania. W związku z tym propozycje 

przyznania UE większych kompetencji w polityce zdrowotnej nie znajdują uzasadnienia.  

Jedynym sposobem ochrony projektu europejskiego jest wsłuchanie się w głos obywateli 

europejskich, którzy chcą być „zjednoczeni w różnorodności”, i umożliwienie im pełnego 

korzystania z możliwości oferowanych przez zasady pomocniczości i proporcjonalności. Pozwoli to 

UE być bliżej obywateli i reagować na ich rzeczywiste potrzeby i problemy.  

Reforma instytucjonalna: znaczenie skupienia się na podstawowych zadaniach, które wnoszą 

wartość dodaną 

Podczas CoFE zamiast omawiania spraw instytucjonalnych należy przeprowadzić dyskusję o tym, 

jak UE może działać najskuteczniej w granicach swoich kompetencji w dziedzinach, w których wnosi 

wyraźną wartość dodaną, na podstawie konkluzji ze sprawozdania grupy zadaniowej Komisji 

ds. zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz zasady „robić mniej, ale efektywniej”. 

Rola parlamentów narodowych i krajowych trybunałów konstytucyjnych w ochronie 

poszanowania zasady pomocniczości 

Należy pamiętać, że „Wspólnota opiera się na fundamentalnej zasadzie »administracji pośredniej«, 

która sama opiera się na politycznej filozofii pomocniczości”3. Innymi słowy, zgodnie z art. 4 ust. 3 

TUE i art. 291 ust. 1 TFUE tylko państwa członkowskie są uprawnione do wdrażania przepisów 

prawa Unii Europejskiej, a inne instytucje, takie jak Komisja czy Trybunał Sprawiedliwości, mogą 

jedynie nadzorować ten proces. UE nie ma „uprawnień do wykonywania aktów prawnych w drodze 

środków wykonawczych”4, ponieważ nie jest federacją. Traktaty zawierają bardzo precyzyjne zapisy 

dotyczące zasady „administracji pośredniej”, a art. 197 ust. 2 TFUE stanowi, że „Unia może wspierać 

wysiłki państw członkowskich zmierzające do poprawy ich zdolności administracyjnej w zakresie 

 
3 Piris, Jean-Claude, The Lisbon Treaty, a Legal and Political Analysis [Traktat z Lizbony, Analiza prawna i polityczna], 

Cambridge University Press, Cambridge, 2010, s. 97. 
4 Tamże, s. 97. 



wdrażania prawa Unii.” To ewidentnie wskazuje, że nadmierna centralizacja jest wyraźnie sprzeczna 

z duchem traktatów, a zatem również z zasadą pomocniczości i proporcjonalności. W systemach 

federalnych pomocniczość i federalizm są co prawda silnie powiązane, ale system UE jest znacznie 

bardziej złożony i stale ewoluuje, dlatego zasada pomocniczości powinna być prawidłowo i w pełni 

stosowana. Trzeba zapewnić bardziej zrównoważony, wielopoziomowy system sprawowania 

rządów, wyposażony w mechanizmy kontroli i równowagi, aby zapobiec nadmiernej centralizacji 

i zapewnić utrzymanie władzy blisko obywateli.  

Władze krajowe, regionalne i lokalne nie są obecnie wystarczająco zaangażowane w procesy 

kształtowania polityki UE, dlatego też niewystarczająco włączają się w te procesy. Biorąc pod uwagę 

zawarte w art. 4 ust. 2 TUE zobowiązanie traktatowe dotyczące poszanowania tożsamości narodowej 

państw członkowskich, należy uczynić więcej, aby zwiększyć udział władz krajowych, regionalnych 

i lokalnych w kształtowaniu polityki UE. Komisja powinna w szczególności zastanowić się nad 

nowymi sposobami angażowania i lepszego włączania parlamentów narodowych w cały cykl polityki 

UE, zwłaszcza jeżeli w grę wchodzą kompetencje dzielone. Komisja powinna bardziej zdecydowanie 

przestrzegać zasad pomocniczości i proporcjonalności. Istnieje też potrzeba silniejszej kultury 

pomocniczości, aby lepiej dostrzegać obszary polityki, które powinny być kształtowane na szczeblu 

krajowym i jak najbliżej obywateli, a także te dziedziny, w których UE daje korzyść skali i wyraźną 

wartością dodaną. 

Polityczny i konstytucyjny wymiar tożsamości narodowej wyraźnie podkreślono w art. 4 ust. 2 TUE, 

w którym stwierdza się, że „Unia szanuje równość państw członkowskich wobec Traktatów, jak 

również ich tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami 

politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego (…)”. 

Dlatego działanie w duchu pomocniczości zobowiązuje instytucje UE do uwzględniania w procesie 

decyzyjnym różnorodnych tożsamości konstytucyjnych w UE oraz do wypracowania odpowiednich 

praktyk sprzyjających dialogowi, rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu napięć we wzajemnych 

stosunkach.  

Ważne jest, aby instytucje państw członkowskich, w szczególności krajowe sądy konstytucyjne, 

chroniły oparte na Traktacie poszanowanie tożsamości narodowej ze względu na liczne napięcia 

między UE a państwami członkowskimi. Zasady pomocniczości i proporcjonalności dodatkowo 

wzmacniają to poszanowanie, ponieważ oferują cenną perspektywę skuteczniejszych i bardziej 

odpornych mechanizmów usprawniających funkcjonowanie UE.  

W przypadku gdy dane państwo członkowskie przywołuje własną tożsamość konstytucyjną, TSUE 

powinien być zobowiązany do podjęcia dialogu i zwrócenia się o wstępną opinię do krajowego sądu 

konstytucyjnego w celu złagodzenia ewentualnych konfliktów między Trybunałem Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej (TSUE) a krajowymi sądami konstytucyjnymi. Wprowadzenie takiego 

mechanizmu sprawiłoby, że dialog sądowy byłby procesem autentycznie dwustronnym, który 

przyczyniałby się do rozwoju i wzmocnienia unijnej przestrzeni sądowej. 

Zjednoczona w różnorodności: rola państw członkowskich i ich instytucji 

Parlamenty narodowe i krajowe sądy konstytucyjne, wspólnie z Parlamentem Europejskim, 

odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu demokratycznej legitymacji UE, w promowaniu jej 

pluralizmu i różnorodności oraz w gwarantowaniu jej konstytucyjnego funkcjonowania. Komisja 

powinna udoskonalić obecne kształtowanie polityki UE, aby wzmocnić legitymację działań UE, 

i szanować wyłączne kompetencje państw członkowskich w pełnej zgodności z zasadą przyznania. 

Kierunki, które należy rozważyć: 

Potrzeba całościowego przeglądu polityk UE 

Należy przeprowadzić całościowy przegląd polityk UE, by zbadać ich zgodność z zasadami 

pomocniczości i proporcjonalności. Ponadto należy wprowadzić mechanizm okresowego przeglądu 

polityk, by nie dopuszczać do naruszeń zasad pomocniczości i proporcjonalności. 

Znaczenie równowagi między instytucjami UE 



Parlament Europejski nie jest jedyną instytucją składającą się z przedstawicieli bezpośrednio 

wybieranych przez obywateli. Rada Unii Europejskiej również jest istotnym łącznikiem między UE 

a jej państwami członkowskimi. Trzeba zachować równowagę między instytucjami UE zgodnie 

z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Instytucje te reprezentują obywateli, więc są 

naturalnie najlepiej przygotowane do zapewnienia poszanowania zasad pomocniczości 

i proporcjonalności przez uniemożliwienie innym instytucjom przejmowania kompetencji 

i czuwanie, by kompetencje UE były wykonywane na szczeblu najbliższym obywatelom.  

Poświęcenie większej uwagi aktywnej pomocniczości i proporcjonalności w procesie 

legislacyjnym UE 

Każda ocena skutków legislacyjnych UE na wczesnym etapie powinna obejmować obowiązkową 

kontrolę zgodności wniosków ustawodawczych lub projektów innych polityk i programów 

z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Taka analiza kończyłaby się przyznaniem lub 

odmową przyznania „pieczęci pomocniczości i proporcjonalności”, wskazującej, że dany wniosek 

został zatwierdzony, a zatem można kontynuować proces legislacyjny. W tym celu należy opracować 

wspólne wytyczne, określające ogólne kryteria i procedurę oceny zgodności wniosków 

ustawodawczych lub projektów innych polityk i programów z zasadami pomocniczości 

i proporcjonalności. W procesie legislacyjnym UE należy też wprowadzić uzupełniającą ocenę 

„wartości pomocniczości”, by wybierać najlepszą strukturę zarządzania najskuteczniejszego 

narzędzia polityki i osiągać jak najlepsze wyniki. 

Należy poprawić jakość ocen wpływu wykonywanych przez Komisję, zwłaszcza przez dokładniejsze 

odzwierciedlenie terytorialnych (regionalnych) i dystrybucyjnych skutków planowanych działań. 

Umożliwiłoby to pełniejszą ocenę wpływu rozporządzenia nie tylko w skali całej UE, ale także 

w skali krajowej i regionalnej w celu poprawienia jakości procesu decyzyjnego w UE. Takie 

podejście zostałoby wdrożone w odpowiedzi na sygnalizowane od dawna oczekiwania państw 

członkowskich, by Komisja oceniała wpływ nowych wniosków ustawodawczych z uwzględnieniem 

zróżnicowania terytorialnego. 

W ocenie istniejących przepisów UE w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej 

(REFIT) należy zwrócić większą uwagę na aspekty pomocniczości, proporcjonalności i gęstości 

legislacyjnej. Zakres tej oceny należy również rozszerzyć o akty delegowane i wykonawcze, których 

przepisy mogą w wielu przypadkach mieć kluczowe znaczenie dla wdrażania prawa unijnego. 

Parlament Europejski powinien zwiększyć swoją zdolność do badania aktów ustawodawczych w celu 

zapewnienia ich zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. W związku z tym 

Parlament powinien zmienić art. 42 swojego Regulaminu, aby zagwarantować ściślejsze 

przestrzeganie tych zasad. 

a) Utworzenie w Trybunale Sprawiedliwości odrębnej izby ds. pomocniczości odpowiedzialnej 

za monitorowanie przepisów Unii, która byłaby złożona z prezesów krajowych sądów 

konstytucyjnych 

Trybunał Sprawiedliwości nigdy nie uchylił żadnego aktu prawnego z powodu naruszenia zasady 

pomocniczości, należy więc powołać niezależną izbę ds. pomocniczości złożoną z prezesów 

krajowych sądów konstytucyjnych, aby przezwyciężyć tę polityczną stronniczość i poprawić jakość 

przeglądu przepisów.  

Wzmocnienie roli parlamentów narodowych 

Wzmocnienie roli parlamentów państw członkowskich w podejmowaniu decyzji UE, 

w szczególności przez umożliwienie im skuteczniejszej kontroli zgodności prawa Unii z zasadą 

pomocniczości, powinno być jedną z głównych metod usprawnienia mechanizmu monitorującego 

zgodność projektów przepisów unijnych z zasadą pomocniczości.  

Należy usprawnić obecne procesy kształtowania polityki, pozostawiając wystarczającą przestrzeń do 

podejmowania decyzji na innych szczeblach. Celem powinno być zapewnienie, aby władze krajowe, 

regionalne i lokalne mogły skuteczniej włączyć się w kształtowanie polityki UE i przygotowanie 

projektów przepisów. Większy udział tych organów w kształtowaniu i realizacji polityki, zgodnie 



z zasadą wielopoziomowego sprawowania rządów, sprzyjałby rozwojowi bardziej „aktywnej 

pomocniczości”. 

a) Przedłużenie okresu konsultacji z parlamentami narodowymi 

Aby umożliwić parlamentom narodowym skuteczniejszą ocenę około 500 projektów przepisów 

unijnych składanych co roku, należy przedłużyć obecnie ośmiotygodniowy okres na wydanie 

uzasadnionej opinii do 12 tygodni (w przypadku zmiany traktatu), licząc od dnia otrzymania 

wniosków UE (Komisji również trzeba zapewnić 12 tygodni na udzielenie odpowiedzi). Wydłużenie 

tego okresu umożliwiłby parlamentom narodowym sprawowanie właściwej kontroli ex ante i ex post 

nad działaniami ich rządów w Radzie, ponieważ parlamenty mogłyby wydajniej przygotowywać 

mandaty dotyczące wszystkich aktów o zasadniczym znaczeniu oraz istotnych dla budżetu krajowego 

(tj. europejski semestr). Rządy mogłyby ubiegać się o mandaty parlamentarne najpóźniej przed 

zawarciem porozumienia w pierwszym czytaniu między Radą a Parlamentem Europejskim. Ponadto 

Komisja powinna z dużym wyprzedzeniem informować parlamenty narodowe o swoich wnioskach 

ustawodawczych, aby usprawnić proces legislacyjny. 

b) Wprowadzenie politycznie wiążącego mechanizmu zielonej kartki 

Komisja powinna uznawać uzasadnioną opinię lub rezolucję wzywającą UE do działania za 

politycznie wiążącą, jeśli przekroczony zostanie próg jednej trzeciej liczby parlamentów 

narodowych. 

c) Wprowadzenie politycznie wiążącego mechanizmu czerwonej kartki 

Obecnie Komisja może zbyt łatwo odrzucać żółte i pomarańczowe kartki. Czerwona kartka może być 

bardziej skuteczna. Dlatego jeżeli zostanie osiągnięty próg 60 % parlamentów narodowych, Komisja 

powinna uznać każdą uzasadnioną opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości za politycznie 

wiążącą, a w konsekwencji powinna niezwłocznie i całkowicie usunąć zakwestionowany projekt aktu 

prawnego. Wprowadzenie takiego mechanizmu nie wymaga zmiany traktatów, gdyż może on opierać 

się na porozumieniu politycznym między państwami członkowskimi. 

d) Wprowadzenie politycznie wiążącego mechanizmu „późnej kartki” (late card) 

Parlamenty narodowe zyskałyby możliwość przedstawienia swoich zastrzeżeń na późniejszym etapie 

zwykłej procedury ustawodawczej. Celem tego środka jest wzmocnienie demokracji przez 

uwzględnienie faktu, że debaty krajowe bardzo często rozpoczynają się na etapie, kiedy proces 

legislacyjny jest już finalizowany na szczeblu UE. 

Skuteczna realizacja innych zaleceń grupy zadaniowej ds. zasad pomocniczości 

i proporcjonalności oraz zasady „robić mniej, ale efektywniej” 

Po pierwsze, należy dążyć do pełnego wdrożenia koncepcji aktywnej pomocniczości. Ponadto 

instytucje UE i parlamenty narodowe powinny stosować wspólną metodę oceny kwestii związanych 

z zasadą pomocniczości, zasadą proporcjonalności oraz podstawą prawną przepisów Unii. Aby 

zachęcić do wypracowania wspólnej interpretacji tych zasad, Parlament Europejski i inne instytucje 

UE powinny organizować wymianę pracowników między tymi instytucjami a parlamentami 

narodowymi, co stworzyłoby podwaliny przyszłej współpracy i lepszych przepisów.  

W swoich rocznych sprawozdaniach dotyczących zasad pomocniczości i proporcjonalności Komisja 

powinna uwzględniać uzasadnione opinie przedłożone przez parlamenty narodowe. Komisja 

powinna również udostępniać Radzie i Parlamentowi w trakcie składania wniosku ustawodawczego 

informacje o zgłoszonych zastrzeżeniach, jeżeli parlamenty narodowe przedstawią znaczną liczbę 

uzasadnionych opinii na temat danego projektu aktu ustawodawczego.  

Komisja powinna nadać priorytet stosowaniu dyrektyw, a nie rozporządzeń, aby wcielać w życie 

podejście „robić mniej, ale efektywniej”. Ponadto dyrektywy należy formułować tak, by zapewnić 

państwom członkowskim wystarczającą przestrzeń do uwzględnienia niższych szczebli sprawowania 

rządów. 

Wniosek 



Aby wspierać demokrację w UE, należy dokonać przeglądu, odnowy i wzmocnienia opartych na 

Traktacie zasad pomocniczości, proporcjonalności i bliskości oraz poprawić ich stosowanie. 

Podsumowanie dyskusji 

Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego omówiła niniejszy dokument roboczy 

25 maja 2021 r. i 22 czerwca 2021 r.  

Podczas wymiany poglądów na temat pierwszego projektu 25 maja 2021 r. autor dokumentu 

roboczego, Jacek Saryusz-Wolski (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy), uznał, że chociaż 

zasady pomocniczości i proporcjonalności są bardzo dobrze ugruntowane w traktatach, mechanizmy 

ich ochrony nie są wystarczające i należy im nadać większą dynamikę. Podkreślił, że dokument 

roboczy opiera się na apelach Parlamentu o zreformowanie funkcjonowania zasad pomocniczości 

i proporcjonalności, wyrażonych w kilku rezolucjach poddanych pod głosowanie w poprzedniej 

kadencji parlamentarnej, a także na ustaleniach grupy zadaniowej Komisji ds. zasad pomocniczości 

i proporcjonalności oraz zasady „robić mniej, ale efektywniej” z 2018 r.; przedstawił także nowe 

propozycje ulepszeń. Wskazał w szczególności, że w dokumencie tym zaproponowano wzmocnienie 

zasad pomocniczości i proporcjonalności w UE przez: wprowadzenie do procesu legislacyjnego 

silniejszych mechanizmów kontroli ex ante i ex post, aby instytucje UE przestrzegały zasad 

pomocniczości i proporcjonalności oraz działały w granicach postanowień traktatów; uznanie roli 

krajowych sądów konstytucyjnych w ochronie opartego na traktatach poszanowania zasady 

pomocniczości i tożsamości narodowych; wzmocnienie roli parlamentów narodowych przez 

zwiększenie ich udziału w sprawach unijnych. 

W debacie, która nastąpiła po prezentacji sprawozdawcy, zabierający głos posłowie docenili 

konstruktywny ton dokumentu roboczego i uwzględnili niektóre uwagi wyrażone na spotkaniu 

kontrsprawozdawców, takie jak potrzeba bardziej powszechnego stosowania obu zasad, potrzeba 

większego zaangażowania parlamentów narodowych w kształtowanie polityki i nadanie większego 

znaczenia dewizie Unii Europejskiej: „zjednoczona w różnorodności”. Posłowie pozytywnie ocenili 

propozycję większej elastyczności w kwestii terminów zgłaszania uzasadnionych opinii przez 

parlamenty narodowe. W ogólnej ocenie uznano jednak, że dokument w obecnym kształcie jest 

sprzeczny ze stanowiskiem partii politycznych głównego nurtu, które wyrażały chęć większej, a nie 

mniejszej integracji europejskiej. Z krytyką spotkały się w szczególności koncepcje mechanizmu 

czerwonej kartki i „późnej kartki” (late card) ze strony parlamentów narodowych, a także utworzenie 

sądu ds. pomocniczości. Posłowie omówili również szerzej charakter i ideę zasady pomocniczości5. 

Podczas drugiej wymiany poglądów na temat zmienionego tekstu 22 czerwca 2021 r. sprawozdawca 

poinformował posłów, że uwzględnił kilka pomysłów wyrażonych przez kontrsprawozdawców, ale 

tylko te, które nie zawężają zakresu dokumentu roboczego. Zwrócił uwagę na problem deficytu 

demokratycznego w UE i zauważył, że niezadowalające stosowanie zasad pomocniczości 

i proporcjonalności pogłębia ten deficyt, oraz wskazał m.in. na rzadkie stosowanie kontroli ex ante 

(np. procedury żółtych kartek). Sprawozdawca przypomniał posłom o charakterze dokumentów 

roboczych, które w zamierzeniu mają otwierać debatę i zawierać szeroki zakres pomysłów do 

omówienia podczas CoFE, a nie przedstawiać gotowe stanowisko. Zaproponował szereg środków 

mających wzmacniać mechanizmy kontroli ex ante i ex post, w tym okresowy przegląd polityki UE, 

obowiązkową kontrolę przepisów unijnych pod kątem zgodności z zasadą pomocniczości, 

utworzenie izby ds. pomocniczości w TSUE, wydłużenie czasu na konsultacje z parlamentami 

narodowymi oraz wprowadzenie lub wznowienie procedury zielonej, żółtej, pomarańczowej, 

czerwonej oraz „późnej kartki” (late card) ze strony parlamentów narodowych. 

W późniejszej debacie większość posłów skrytykowała treść dokumentu roboczego. Jeden z posłów 

zadeklarował, że akceptuje tekst częściowo, zgodził się z potrzebą zapewnienia prawidłowego 

stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności oraz z zadowoleniem przyjął niektóre 

propozycje, ale odrzucił inne, np. procedurę czerwonej kartki czy pomysł utworzenia izby ds. 

 
5 W debacie udział wzięli następujący posłowie: François Alfonsi – Verts/ALE; Charles Goerens – Renew; Domènec 

Ruiz Devesa – S&D; Loránt Vincze – PPE. 



pomocniczości. Odnosząc się do sporu, który ujawnił się podczas dyskusji, sprawozdawca stwierdził, 

że mimo wszystko przedstawi swój dokument jako dokument Komisji Spraw Konstytucyjnych 

przygotowany przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów6. 

 
6 W debacie udział wzięli następujący posłowie: François Alfonsi – Verts/ALE; Charles Goerens – Renew; Domènec 

Ruiz Devesa – S&D; Loránt Vincze – PPE. 



Załącznik I. Przegląd propozycji Parlamentu Europejskiego dotyczących zasad pomocniczości i proporcjonalności 

● Rezolucja z 16 lutego 2017 r. w sprawie poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony 

(2014/2249(INI)): 

− zasugerowano elastyczny termin przekazywania projektów aktów ustawodawczych zapisanych w protokole oraz wezwano Komisję do 

poprawy jakości odpowiedzi na uzasadnione opinie; 

− stwierdzono, że trzeba zacieśnić praktyczną współpracę między parlamentami narodowymi, m.in. aby umożliwić im – w ramach bliskiej 

współpracy – osiągnięcie kworum wymaganego w art. 7 ust. 3 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości 

i proporcjonalności w przypadku zarzutu naruszenia. 

● Rezolucja z 17 maja 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (2015/2283(INI)) 

oraz rezolucja z 12 kwietnia 2016 r. dotycząca sprawozdań rocznych za lata 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności 

(2014/2252(INI)) – wezwano między innymi do: 

− ulepszenia przez Komisję uzasadnień przedstawiających analizę określonych wniosków ustawodawczych pod kątem pomocniczości 

i proporcjonalności, co pomogłoby parlamentom narodowym w efektywniejszym rozpatrywaniu tych wniosków; 

− rozszerzenia zakresu mechanizmu kontroli pomocniczości, co proponują niektóre parlamenty narodowe; zaproponowania poszerzenia 

zakresu uzasadnionych opinii, tak aby obejmowały one zgodność wniosków z zasadą proporcjonalności; 

− ewentualnych przeglądów traktatów: rozszerzenie zakresu uzasadnionych opinii o ocenę proporcjonalności; wskazanie odpowiedniej 

liczby odpowiedzi parlamentów narodowych wymaganej do wszczęcia procedury żółtej lub pomarańczowej kartki; wydłużenie 

ośmiotygodniowego terminu na przedstawienie uzasadnionej opinii ze względu na ograniczenia czasowe (klęski żywiołowe lub przerwy 

w działalności), by zapewnić odpowiednią równowagę między prawem parlamentów narodowych do zgłoszenia sprzeciwu na podstawie 

zasady pomocniczości a skutecznością, z jaką Unia powinna reagować na postulaty obywateli; 

− wprowadzenia mechanizmu zielonej kartki jako instrumentu usprawnienia dialogu politycznego, by dać parlamentom narodowym 

możliwość zaproponowania wniosku ustawodawczego do rozpatrzenia przez Komisję; 

− wypracowania mechanizmu umożliwiającego zwiększenie udziału parlamentów narodowych w procesie ustawodawczym UE za 

pośrednictwem narzędzi umożliwiających wymianę informacji, np. przez stworzenie platformy informatycznej, do której mieliby dostęp 

obywatele UE. 

● Rezolucja z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie sprawozdań rocznych za lata 2015–2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności 

(2017/2010(INI)), w której przedstawiono odmienny pogląd na potrzebę reformy procedury pomocniczości i proporcjonalności 

w porównaniu z dwiema rezolucjami wskazanymi powyżej. W sprawozdaniu stwierdzono m.in., że: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0210_PL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0210_PL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0103_PL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0120_PL.pdf


− zachęca się, aby w pełni korzystać z tych istniejących już narzędzi do monitorowania stosowania zasady pomocniczości 

i proporcjonalności, unikając w miarę możliwości tworzenia jeszcze bardziej złożonych struktur administracyjnych i przewlekłych 

procedur; 

− wszelkie usprawnienia mechanizmu kontroli zasady pomocniczości nie powinny wiązać się z koniecznością zmiany traktatów, zatem nie 

jest konieczne proponowane przez niektóre parlamenty wydłużenie terminu ośmiu tygodni na sporządzenie uzasadnionej opinii, co 

wymagałoby zmiany traktatów; 

− stosowanie procedury żółtej kartki potwierdza, że ten system funkcjonuje oraz że parlamenty narodowe mogą z łatwością i terminowo 

uczestniczyć w debacie dotyczącej pomocniczości; 

− nie ma obecnie potrzeby tworzenia nowych struktur instytucjonalnych i administracyjnych, które niepotrzebnie skomplikowałyby cały 

proces: parlamenty narodowe już odgrywają konstruktywną rolę, o czym świadczą dwie procedury zielonej kartki: w 2015 r. dotycząca 

marnotrawienia żywności oraz w 2016 r. dotycząca zasady społecznej odpowiedzialności biznesu; pierwszą inicjatywę zielonej kartki 

uwzględniono w zmienionym pakiecie dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym przyjętym przez Komisję w 2015 r. 

● Rezolucja z 19 kwietnia 2018 r. w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (2016/2149(INI)): 

− uznano istniejące braki proceduralne w unijnym mechanizmie wczesnego ostrzegania, który można zreformować w obecnych ramach 

konstytucyjnych; 

− apeluje do Komisji, aby odpowiadając na uzasadnione opinie wydawane w ramach mechanizmu wczesnego ostrzegania lub poza tymi 

ramami, oprócz wykładni zasady pomocniczości odnosiła się również do zasady proporcjonalności i w stosownych przypadkach do 

wszelkich obaw dotyczących proponowanych wariantów w kwestii polityki; 

− sugeruje pełne wykorzystanie systemu, który umożliwia parlamentom narodowym przedstawianie Komisji konstruktywnych propozycji w 

celu pozytywnego wpłynięcia na debatę europejską oraz prawo inicjatywy Komisji. 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0186_PL.html

