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Przegląd sześciopaku i dwupaku
Środki legislacyjne wprowadzone na mocy sześciopaku i dwupaku rozwijają i wzmacniają pakt
stabilności i wzrostu, który stanowi ramy koordynacji polityki budżetowej państw członkowskich w
szerszej pojmowanej sferze zarządzania gospodarką.

Wzmocniony nadzór budżetowy i makroekonomiczny
Rozporządzenia i dyrektywy tworzące sześciopak zostały wprowadzone w 2011 r. w celu zmniejszenia
zakłóceń równowagi makroekonomicznej i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania finansów krajowych
w drodze działań zapobiegawczych lub naprawczych. Mają one zastosowanie do wszystkich państw
członkowskich, choć niektóre z przepisów (np. dotyczące sankcji) stosuje się tylko do strefy euro. Przepisy te:
 obejmują europejskim semestrem nadzór nad polityką budżetową i gospodarczą w celu zapewnienia

spójności zaleceń politycznych udzielanych państwom członkowskim;
 wprowadzają wartość odniesienia dla wydatków, powiązaną ze średniookresowym celem budżetowym

kraju, która ogranicza roczny wzrost wydatków państwa;
 zwiększają nadzór nad państwami w drodze badania nie tylko państw charakteryzujących się deficytem

obrotów bieżących, ale również państw z nadwyżką na rachunku obrotów bieżących;
 umożliwiają wszczęcie procedury nadmiernego deficytu jedynie na podstawie kryterium długu

(60% PKB);
 wprowadzają procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej, opierającą się na systemie

wczesnego ostrzegania i systemie egzekwowania przepisów, i umożliwiającą Komisji i Radzie włączenie
do zaleceń dla poszczególnych krajów zaleceń zapobiegawczych, zanim zakłócenia równowagi w danym
państwie członkowskim staną się zbyt duże, lub, gdy to zawiedzie – wszczęcie procedury dotyczącej
zakłóceń równowagi makroekonomicznej i zobowiązanie tego państwa do zastosowania się do planu
działań naprawczych;

 nakładają stopniowane sankcje finansowe, które mogą sięgnąć poziomu 0,5% PKB.

Dalsza koordynacja budżetowa
Rozporządzenia tworzące dwupak wprowadzono w 2013 r. Ich podstawą są reformy na mocy sześciopaku,
które dwupak wzmacnia za pomocą poprawy koordynacji budżetowej przez wprowadzenie wspólnego
harmonogramu budżetowego i wspólnych przepisów budżetowych obowiązujących państwa członkowskie
oraz wprowadzenie systemu wzmocnionego nadzoru nad państwami członkowskimi doświadczającymi
poważnych trudności z utrzymaniem stabilności finansowej, uzyskaniem pomocy finansowej lub
wynikających z programów dostosowawczych.

Wkład Parlamentu Europejskiego w projekt
Parlament Europejskich wprowadził zmiany do pierwotnych projektów aktów prawnych z myślą
o zwiększeniu ich przejrzystości, aby uniknąć ograniczenia deficytu budżetowego i zadłużenia w drodze
osłabienia perspektyw wzrostu i zatrudnienia danego państwa członkowskiego oraz aby zapobiec reformom,
które szkodzą inwestycjom charakteryzującym się potencjałem wzrostu lub podstawowym dziedzinom
polityki, takim jak edukacja i opieka zdrowotna.

Przegląd dokonany przez Komisję Europejską
W dniu 28 listopada Komisja przyjęła komunikat, w którym przedstawiła przegląd rozporządzeń wchodzących
w skład sześciopaku i dwupaku. Chociaż Komisja wyraża ogólne zadowolenie ze sposobu, w jaki
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rozporządzenia pomogły UE przetrwać kryzys gospodarczy, zauważa jednak, że na obecnym etapie
niemożliwe jest dokonanie wszechstronnego przeglądu, ponieważ okres od wejścia w życie przepisów jest
zbyt krótki. Ponadto Komisja zauważa, że skuteczność rozporządzeń musi być dalej sprawdzana, gdyż
dotychczas były one stosowane jedynie w trudnych warunkach gospodarczych, natomiast zapobiegawcze
elementy pakietów muszą zostać przetestowane również w normalnych warunkach. W związku z tym
Komisja stwierdza, że komunikat ma służyć jako wstępna podstawa analizy, a Komisja zamierza go uzupełnić
po przeprowadzeniu dalszych dyskusji z Parlamentem Europejskim.
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