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PRIEDAS. KAIP TAI ATSILIEPTŲ VERTINIMO VEIKLAI 

 
Siekiant remtis dabartine gerąja praktika ir laikytis principo „pirmiausia įvertinti“, 
Komisijos atliekamas vertinimas būtų laikomas tinkamu, jei būtų laikomasi toliau 
nustatytų sąlygų. 
 

A. Vertinimą stebi valdymo grupė, kurią sudaro mažiausiai trys nariai, iš kurių bent vienas 
yra generalinio direktorato vertinimo funkcijos vykdytojas. Jei intervencinė veikla iš dalies 
akivaizdžiai sutampa su kitų generalinių direktoratų atsakomybės sritimis, privaloma į 
valdymo grupę pakviesti šių direktoratų atstovus.  Su valdymo grupe konsultuojamasi dėl 
įgaliojimų, techninių užduočių (jei taikytina) ir visų ataskaitos projektų. Valdymo grupė padės 
užtikrinti visų rezultatų kokybę ir, remdamasi būtiniausiais iš anksto nustatytais kriterijais, 
prisidės prie galutinės ataskaitos kokybės vertinimo.  
B. Atliekant bet kokį vertinimą, nagrinėjamas intervencijos veiksmingumas, efektyvumas, 
aktualumas, suderinamumas ir ES pridėtinė vertė arba tinkamai pagrindžiama, kodėl to 
nėra daroma. Prireikus galima naudoti ir kitų vertinimo kriterijų. Konkretus analizės pagal 
kiekvieną kriterijų lygis skirsis priklausomai nuo vertinamos intervencijos ir nuo pasiekto jos 
vykdymo ciklo etapo. 
C. Vertinimo įgaliojimai centralizuotai skelbiami proceso pradžioje, juose nurodant: 
i. vertinimo paskirtį ir mastą; 
ii. vertinamos intervencijos pagrindą ir tikslus (trumpai aprašant ir tai, kaip šių tikslų buvo 

numatyta siekti); 
iii. numatomą pradžios datą ir galutinės ataskaitos skelbimo datą; 
iv.  kontaktinius duomenis, kad suinteresuotosios šalys galėtų pateikti atsiliepimų.  
D. Jei procese dalyvauja išoriniai paslaugų teikėjai, jų darbų techninės užduotys 
centralizuotai skelbiamos toje pačioje svetainėje kaip ir vertinimo įgaliojimai.  
E. Vertinimas atliekamas pagal aiškiai nustatytą metodiką, kuria atsižvelgiama į atrinktus 
vertinimo kriterijus. Jei esama anksčiau (Komisijos) atlikto poveikio vertinimo, turi būti 
analizuojamos tos pačios plačios poveikio kategorijos. Turi būti dedamos įtikinamos 
pastangos gauti įvairių kokybinių ir kiekybinių duomenų. Vykdomos konsultacijos turi atitikti 
Komisijos nustatytus būtiniausius konsultavimosi standartus.  
F. Galutinę ataskaitą sudaro: 
i. ne ilgesnė kaip 6 puslapių santrauka; 
ii. kritiškas įvairiais duomenimis pagrįstas kiekvieno iš numatytų vertinti aspektų 

vertinimas; 
iii. aiškus trumpas taikytos metodikos aprašymas ir galutinis apribojimų, susijusių su taikytu 

metodu ir naudotais duomenimis, vertinimas; 
iv. aiškus loginis ryšis tarp analizės ir pateikiamų nustatytų faktų, atsakymų į vertinimo 

klausimus ir padarytų išvadų.   
G. Informacija apie vertinant nustatytus faktus paskleidžiama bent jau centralizuotai, kartu 
su vertinimo įgaliojimais ir kokybės vertinimo ataskaita paskelbiant galutinę ataskaitą.   
H. Už vertinimą atsakingos Komisijos tarnybos parengia trumpą dokumentą, kuriame pateikia 
savo nuomonę apie galutinėje vertinimo ataskaitoje pateiktas išvadas ir rekomendacijas. Jos 
taip pat per šešis mėnesius nuo galutinės vertinimo ataskaitos baigimo nustato reikiamus 
tolesnius veiksmus. Jei tai naudinga, reikia reguliariai teikti vyresniajai vadovybei 
informaciją apie daromą pažangą.  
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