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LISA — TEATISE PRAKTILINE MÕJU HINDAMISELE 

 
Olemasolevate heade tavade arendamise ja põhimõtte „kõigepealt hinda” järgimise 
huvides peavad komisjoni hindamise puhul olema täidetud alljärgnevad nõuded. 
 

A. Hindamist jälgib vähemalt kolmest liikmest koosnev juhtrühm, kuhu kuulub vähemalt 
üks peadirektoraadi hindamistalituse töötaja.  Kui meede kattub selgelt mõne teise 
peadirektoraadi vastutusalaga, tuleb juhtrühma kutsuda ka nende esindajad.   Juhtrühmaga 
konsulteeritakse volituste, pädevuse (vastavalt vajadusele) ja kõikide aruande eelnõude asjus.  
Juhtrühm aitab kaasa kõigi tulemuste kvaliteedi tagamisele ja annab panuse lõpparuande 
kvaliteedihinnangusse eelnevalt kindlaksmääratud miinimumkriteeriumide alusel.  
B. Kõik hindamised võtavad arvesse järgmisi hindamiskriteeriume: tulemuslikkus, tõhusus, 
sidusus, asjakohasus ja meetme ELi lisaväärtus, või esitavad nõuetekohase põhjenduse nende 
mittearvestamiseks.  Muid hindamiskriteeriume võib lisada vastavalt vajadusele.  Iga 
kriteeriumi täpne analüüsitase sõltub hinnatavast meetmest ja meetme rakendustsükli järgust. 
C. Hindamisvolitused avaldatakse kesktasandil ja varajases staadiumis ning nendes sisaldub: 
i. Hindamise otstarve ja ulatus; 
ii. Hinnatava meetme taust ja eesmärgid (kaasa arvatud lühikirjeldus sellest, kuidas nende 

eesmärkideni jõuda); 
iii. Lõpparuande eeldatav algus ja avaldamiskuupäev; 
iv.  Kontaktandmed, mis võimaldavad sidusrühmadel anda tagasisidet.   
D. Välistöövõtjate osalemise korral avaldatakse nende pädevus kesktasandil samal 
veebisaidil, kus hindamismandaat.  
E. Hindamisel järgitakse selgepiirilist metoodikat, mis võtab arvesse väljavalitud 
hindamiskriteeriume.  Juhul kui on olemas eelnev (komisjoni) mõjuhinnang, tuleb analüüsida 
samu üldisi mõjukategooriaid.  Andmete saamiseks suurest hulgast kvalitatiivsetest ja 
kvantitatiivsetest allikatest tuleb teha usutavaid pingutusi.  Iga algatatud konsulteerimine peab 
vastama komisjoni konsulteerimisalastele miinimumnõuetele.   
F. Lõpparuandes sisaldub: 
i. Kommenteeritud kokkuvõte mitte enam kui (6) leheküljel; 
ii. Mitmekesistele andmetele tuginev kriitiline hinnang hindamiskriteeriumidele, mida 

hindamisel kasutati; 
iii. Selge kokkuvõte järgitud metoodikast ning lõplik hinnang valitud lähenemisviisi ja 

kasutatud andmete seatud piirangutele; 
iv. Selge loogiline ahel analüüsi ja esitatud tulemuste ning hindamisküsimuste vastuste ja 

järelduste vahel.   
G. Hindamise tulemuste levitamiseks avaldatakse kesktasandil vähemalt lõpparuanne koos 
hindamisvolituste ja kvaliteedihinnanguga.     
H. Hindamise eest vastutavad komisjoni talitused koostavad lühidokumendi, kus on kirjas 
nende vastused hindamise lõpparuandes tehtud järeldustele ja esitatud soovitustele.  Samuti 
määravad komisjoni talitused kindlaks sobivad järelmeetmed kuue kuu jooksul alates hindamise 
lõpparuande valmimisest.  Vastavalt vajadusele tuleb kõrgemale juhtkonnale esitada 
regulaarseid aruandeid edusammude kohta.  
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