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1. UVOD 

Kao odgovor na potrebu za stalnim poboljšanjem i unaprjeđenjem upravljanja, Europska 
komisija razvila je sveobuhvatnu politiku pametnog donošenja propisa čiji je cilj omogućiti 
ostvarivanje ciljeva javne politike uz minimalne troškove i povećati dodatnu vrijednost 
djelovanja EU-a1. Evaluacija je ključni alat pametnog donošenja propisa kojim se Komisiji 
omogućuje da ocijeni donose li uistinu mjere EU-a očekivane rezultate i u konačnici bolje 
uvjete europskim građanima i poslovnom sektoru, te doprinose li ulozi EU-a na svjetskoj 
razini. 

U svojoj Komunikaciji o primjerenosti propisa EU-a iz 2012.2 Komisija je ponovno naglasila 
da „utvrđivanje nepotrebnih troškova i područja za poboljšanje učinkovitosti namjerava 
učiniti sastavnim i stalnim dijelom postupka donošenja i planiranja politika u cijelom 
zakonodavstvu EU-a”. U ispunjenju tog obećanja ključnu će ulogu imati bolja praksa 
evaluacije. 

Cilj reformi opisanih u ovoj Komunikaciji jest uskladiti Komisijin sustav evaluacije s 
razvojem politike pametnog donošenja propisa te ga učiniti transparentnijim i sveobuhvatnim. 
Politike EU-a trebaju se redovito i sustavno evaluirati, što među ostalim znači i kritički 
razmotriti jesu li primjerene svojoj svrsi, dovode li do očekivanih promjena i izbjegava li se 
njima nepotrebno regulatorno opterećenje. Bolja evaluacija trebala bi dovesti do bržeg učenja 
i veće razine odgovornosti, a trebalo bi se poboljšati i sudjelovanje dionika. 

Nedavnim savjetovanjem3 utvrđeno je da dionici podržavaju opći koncept evaluacije, ali i da 
vide prostor za poboljšanje. Oni traže transparentniji i pristupačniji sustav evaluacije, s 
jasnijim postupkom planiranja i dosljednijom analizom, čime bi im se omogućilo pružanje 
relevantnijih podataka i povratnih informacija te lakši uvid u mogući razvoj događaja nakon 
završetka evaluacije. 

Polazeći od postojeće dobre prakse koju u području evaluacije imaju Komisija i organizacije 
koje provode slične analize, u ovoj se Komunikaciji utvrđuju glavna područja za poboljšanje i 
promjene koje Komisija razmatra radi unaprjeđenja svih aspekata učinkovitosti evaluacije. U 
Komunikaciji se naglasak stavlja na retrospektivnu evaluaciju. Revidirane smjernice za 
evaluaciju, utemeljene na prijedlozima predstavljenima u ovoj Komunikaciji, uskoro će biti 
predmet javnog savjetovanja. 

 

                                                            
1 U ovom se tekstu pojmovi intervencija i djelovanje upotrebljavaju kao krovni izrazi za opis širokog spektra 
različitih djelovanja EU-a, uključujući izdatke i nefinancijske mjere, zakonodavstvo, trgovinske sporazume itd. 

2 COM(2012) 746 završna verzija 

3 Sažetak odgovora dostavljenih u okviru savjetovanja s dionicima o pametnom donošenju propisa u EU-u iz 

2012. dostupan je na sljedećoj adresi: 

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.
pdf 

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.pdf
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2. EVALUACIJA U OKVIRU KOMISIJE:  TRENUTAČNO STANJE 

Evaluacija ne služi samo za ocjenjivanje onoga što se dogodilo, već i za ispitivanje uzroka 
promjene i mjere u kojoj se to opravdano može pripisati djelovanju EU-a. Postupkom 
evaluacije traže se odgovori na pitanja poput sljedećih: 

• Jesu li ostvareni ciljevi? (Uspješnost) 

• Jesu li nastali troškovi opravdani s obzirom na ostvarene promjene? (Učinkovitost) 

• Dopunjuju li se dotičnim djelovanjem druga djelovanja ili su u proturječju s njima? 
(Usklađenost) 

• Je li djelovanje na razini EU-a još uvijek potrebno? (Relevantnost) 

• Mogu li se, odnosno, je li bilo moguće slične promjene ostvariti i bez djelovanja EU-a 
ili je djelovanje EU-a imalo odlučujuću ulogu? (Dodana vrijednost EU-a) 

Evaluacijom se utvrđuje je li došlo do promjene izvorne situacije te kako i zašto je do nje 
došlo, čime se osiguravaju činjenični podaci za raspravu o trenutačnim rezultatima i mogućim 
promjenama. Evaluacija ima važnu ulogu u organizacijskom učenju te utvrđivanju i širenju 
različite prakse. Njome se dionicima pruža mogućnost da dostave povratne informacije i 
zatraže promjene. Iscrpnom evaluacijom utvrđuju se i neplanirane i neočekivane posljedice 
koje je također potrebno uzeti u obzir. Objavljivanjem rezultata evaluacije Komisija javno 
preuzima odgovornost za svoje djelovanje, priznaje učinak svojega djelovanja te poziva na 
pružanje dodatnih povratnih informacija. 

2.1. Napredak 

Komisija ima dugu tradiciju ocjenjivanja svojih programa potrošnje i predana je evaluaciji 
svih svojih djelovanja, uključujući zakonodavne intervencije i ostale intervencije 
nefinancijske prirode4. Standardan, relativno dosljedan model često se primjenjuje na 
planiranje i dinamiku provedbe evaluacija programa potrošnje, dok u praksi evaluacije 
regulatornog i ostalog političkog djelovanja postoji veća raznolikost. Komisija će odsada 
ispunjavati svoju obvezu „prethodne evaluacije”5 te će pobrinuti da se pouzdanom 
evaluacijom rezultata postojećeg djelovanja EU-a podupiru svi bitni prijedlozi revizije. 

                                                            
4 Vidi Komisijin standard unutarnje kontrole 14 dostupan na sljedećoj adresi: 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf  Financijska 

uredba Komisije i pravila njezine provedbe dostupni su na sljedećoj adresi: 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm 

5 COM(2010) 543 završna verzija. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm


 

4 

 

Provjere primjerenosti propisa6 sveobuhvatne su evaluacije politika kojima se obuhvaća više 
zakonodavnih akata.  Njima se ocjenjuje je li regulatorni okvir za određeno područje politike 
primjeren svojoj svrsi i, ako nije, što bi se trebalo promijeniti. Provedene su pilot-provjere 
primjerenosti kako bi se ispitao koncept i došlo do korisnih spoznaja za budući razvoj 
događaja. Na temelju toga u raznim službama Komisije pripremljene su i pokrenute nove 
provjere primjerenosti. Komunikacijom o programu za primjerenost i učinkovitost propisa – 
REFIT7 predviđaju se nove provjere primjerenosti. 

U izvješću Odbora za procjenu utjecaja8 iz 2012. navodi se da „veliki broj procjena utjecaja 
nije uključivao rezultate ex post evaluacija”.  Dostupne rezultate retrospektivnih evaluacija 
Komisija namjerava u potpunosti iskoristiti u budućim evaluacijama (procjenama utjecaja). 
Odbor za procjenu utjecaja obvezao se provjeriti je li takva evaluacija provedena i jesu li 
njezini zaključci upotrijebljeni u nekoj povezanoj procjeni utjecaja. Odbor se založio i za to 
da se u okviru procjene utjecaja dodatno pospješi utvrđivanje budućih potreba u području 
evaluacije i praćenja. Komisija će u narednoj evaluaciji učinkovitosti donesenih mjera 
osigurati nastavak praćenja procjene utjecaja, čime će se zatvoriti ciklus evaluacije i 
ocjenjivanja. 

2.2. Trenutačna organizacija 

U cijeloj su Komisiji razvijene strukture za provedbu evaluacije. Organizacijski je okvir 
Komisije za evaluaciju decentraliziran. Pojedinačne glavne uprave nadležne su za evaluaciju 
vlastita djelovanja te svoje službe za evaluaciju mogu strukturirati u skladu s vlastitim 
potrebama i zahtjevima. Službe za evaluaciju usklađuju i podupiru evaluacijske aktivnosti 
glavne uprave te osiguravaju utemeljenost i objektivnost evaluacije. Glavno tajništvo 
nadležno je za potporne mjere, uključujući pružanje smjernica9 i jamči poštovanje 
evaluacijskih standarda10. 

Provedba velike većine evaluacija povjerava se vanjskim izvršiteljima, odnosno Komisija 
zapošljava konzultante kako bi prikupili i analizirali relevantne podatke i odgovorili na niz 
„pitanja za evaluaciju”.  Upravljačke skupine prate pojedinačne evaluacije, osiguravaju im 
vodstvo i podršku te sudjeluju u osiguravanju njihove kvalitete. 

Evaluacijski standardi Komisije sveobuhvatni su i nalikuju onima koje primjenjuju ostale 
usporedive međunarodne organizacije. Njima su obuhvaćene sve faze postupka evaluacije: od 

                                                            
6 U ovom tekstu pojmom evaluacija obuhvaćen je i pojam provjere primjerenosti.  Pojam provjere 

primjerenosti uveden je u dokumentu COM (2010) 543 završna verzija. 

7 Dokument je dostupan na sljedećoj adresi: http://ec.europa.eu/smart-
regulation/better_regulation/key_docs_en.htm 

8 Dostupno na sljedećoj adresi:  

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf 
9 Evaluating EU Activities: A practical guide for the Commission Services (2004) 
10 Izvorno objavljeno u Prilogu A smjernicama iz 2004.; ažurirano Komunikacijom Komisije pod nazivom 
„Odgovor na strateške potrebe: jačanje upotrebe evaluacije” – SEC(2007)213. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf
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financiranja, organizacije i planiranja evaluacijskih aktivnosti do izrade i provedbe te 
konačnog objavljivanja i upotrebe evaluacija. Komisija je u skladu s tim standardima obvezna 
provoditi evaluacije visoke kvalitete, čime pridonosi boljem zakonodavnom uređenju i boljoj 
integraciji rezultata evaluacija u Komisijin ciklus strateškog planiranja i programiranja. 

 

3. POKRETAČI PROMJENA 

Postojeća praksa evaluacije treba se poboljšati iz sljedećih razloga: 

3.1. Usađivanje kulture „prethodne evaluacije” i poboljšanje kvalitete 

Ljudi su ponekad okrenuti prema budućnosti te su skloni pokretanju novih inicijativa. 
Međutim, promjene su skupe i za njihovu je provedbu potrebno vremena. Stoga one moraju 
biti opravdane te je prije nego što se krene naprijed potrebno s većom pažnjom pogledati 
unatrag. Potrebno je potvrditi ulogu koju evaluacija ima u okviru djelovanja EU-a, izdvojiti 
odgovarajuća sredstva te osigurati da se prije predlaganja novog djelovanja ili promjene 
provede evaluacija.   

Vezu između evaluacije i procjene utjecaja potrebno je učvrstiti. One bi se trebale neprekidno 
nadopunjavati: na dobru evaluaciju trebala bi utjecati kvaliteta pripreme za intervenciju (npr. 
procjena utjecaja); dobre procjene utjecaja trebale bi se oslanjati na iskustvo stečeno na 
temelju evaluacija, kojima se trebaju utvrditi problemi, nedostaci, izazovi i postignuća. 

Evaluacije su često slika trenutačnog stanja, međutim, ne uključuju uvijek dostatnu analizu 
uzroka razvoja događaja ni informacije o tome može li se određena promjena, u cijelosti ili 
samo djelomično, pripisati djelovanju EU-a, kao ni o mjeri u kojoj je promjena ispunila 
početna očekivanja. Unatoč zalaganju za donošenje politika na temelju činjeničnih podataka, 
evaluacije nisu uvijek utemeljene na dostatnim podacima i mišljenju dionika. Komisija često 
ovisi o podacima koje dostavljaju države članice. Veću pozornost potrebno je obratiti i na 
ograničenja samog postupka evaluacije i na način na koji to utječe na sposobnost donošenja 
valjanih zaključaka. Veći bi se naglasak mogao staviti i na postojeće rizike i njihov mogući 
utjecaj na opći uspjeh djelovanja EU-a. 

Evaluacija često započinje pretpostavkom da će se djelovanje EU-a nastaviti i da će doći do 
promjena. Pojedine se evaluacije ne usredotočuju dovoljno na postojeće probleme i 
poteškoće, a koji su na neki način važniji od promicanja onoga što funkcionira. Evaluacije bi 
u prvom redu trebale biti usredotočene na kritično poticanje bolje učinkovitosti, što 
podrazumijeva sagledavanje i dobre i loše prakse te prikupljanje pouzdanih i objektivnih 
činjeničnih podataka na kojima će se temeljiti odluke o tome treba li se djelovanje EU-a 
nastaviti u postojećem obliku, treba li ga promijeniti ili čak okončati. Analizom 
zakonodavstva u okviru programa REFIT11 utvrđeno je da je napredak ostvaren, ali i da ima 
prostora za poboljšanje. Moguće je učiniti više u pogledu promjene statusa quo i boljeg 
upravljanja pravnom stečevinom EU-a. 

                                                            
11  Prvi rezultati predstavljeni su u dokumentu SWD (2013) 401 završna verzija. 
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3.2. Potreba za modernizacijom pristupa i poboljšanjem njegove dosljednosti 

Postojeće smjernice za evaluaciju potrebno je modernizirati u skladu s najnovijim razvojem 
događaja u politici pametnog donošenja propisa kako bi se u službama Komisije osigurali 
minimalni zajednički standardi. 

S vremenom su se u glavnim upravama u praksi evaluacije razvili dosljedni, ali i međusobno 
različiti trendovi kao posljedica usklađivanja s novim zahtjevima i razvojem događaja, kao i 
zbog prirode različitih područja politike. To je dovelo do razlika u planiranju, opsegu, metodi, 
sadržaju i konačnoj kvaliteti evaluacija.  Ne sadržavaju svi zakonodavni tekstovi EU-a jasnu 
potvrdu namjere da se retrospektivne evaluacije, realistično planirane kako bi potrebni podaci 
i informacije bili dostupni, provode u budućnosti. 

Kad je riječ o prirodi i dinamici evaluacijskog rada, postoji velik prostor za poboljšanje u 
pogledu dugoročnog planiranja, transparentnosti, prethodnog upozorenja i predvidljivosti.  
Planiranje je prvi i ključni korak svakog evaluacijskog postupka. Loše planiranje može 
onemogućiti pravovremenu dostupnost evaluacijskih rezultata, čime se ograničavaju 
informacije i činjenični podaci na raspolaganju za donošenje politika. Bolje prethodno 
planiranje osobito je važno kako bi evaluacija ispunila svoju ulogu u ciklusu pametnog 
donošenja propisa i omogućila čvrsto i pravovremeno polazište za razmatranje mogućeg 
budućeg djelovanja.  Područje i raspon takvog planiranja trenutačno se razlikuje u pojedinim 
službama Komisije, a postupak utvrđivanja prioriteta nije uvijek jasan. Baš kao što nije jasna 
ni veza između učinkovitosti postojećih mjera i predloženih mogućnosti za promjenu. 
Dionicima i vanjskim stranama teško je osigurati pravovremene informacije. 

Ponekad je teško odlučiti kada provesti evaluaciju. Često je potreban kompromis između 
pravovremene dostupnosti informacija (kako bi se one mogle iskoristiti u postupku donošenja 
odluka) i količine raspoloživih podataka (potrebnih za čvrstu činjeničnu osnovu i provedbu 
analiza). Vrijeme potrebno za ostvarenje željenih promjena razlikuje se ovisno o politici, što 
dovodi do problema s dostupnosti podataka i otežava usklađivanje razdoblja evaluacije. Ta je 
ograničenja potrebno uzeti u obzir pri sastavljanju odredbi o evaluaciji ili reviziji i početnom 
planiranju evaluacija. 

Uz raspoložive statističke podatke važan izvor informacija potrebnih za provedbu dobre 
evaluacije jesu i dionici i subjekti na koje ona (izravno ili neizravno) utječe, odnosno čiji se 
svakodnevni život može promijeniti kao posljedica politika EU-a i naknadnog djelovanja 
država članica. Ti dionici imaju koristan uvid u ono što se uistinu događa na terenu, ali ih 
nedostatak prethodne obavijesti sprječava da na pravovremen i dobro organiziran način daju 
svoj doprinos. 

3.3. Osiguranje i ocjena kvalitete 

Potreban je jasan zajednički postupak nadzora kako bi se osiguralo da su evaluacije koje 
provodi Komisija u skladu s odgovarajućim visokim standardima, da se temelje na pristupu 
koji je u dostatnoj mjeri kritičan i da su neutralne (neovisne). 

Trenutačno su za ocjenu kvalitete nadležne službe za evaluaciju glavnih uprava i/ili 
upravljačka skupina. Ponekad se glavne uprave oslanjaju na širu skupinu resursa, primjerice 
uključivanjem vanjskih dionika u upravljačke skupine ili znanstvenih stručnjaka u ocjenu 
kvalitete dane evaluacije.   
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Na temelju evaluacijskih standarda, upravljačka skupina (zajedno sa službenicima koji vode 
evaluaciju) sastavlja ocjenu kvalitete završnog evaluacijskog izvješća. Tom je ocjenom 
kvalitete potrebno kritički ocijeniti provedeni evaluacijski postupak, korištene izvore 
informacija, izrađenu analizu i donesene zaključke. Ona se ne objavljuje uvijek, za razliku od 
mišljenjâ Odbora za procjenu utjecaja koja se sustavno stavljaju na raspolaganje javnosti 
zajedno sa završnom procjenom utjecaja i svim povezanim prijedlozima Komisije. 

 

4. NACRT NOVOG PRISTUPA 

Poboljšanja koja se opisuju u nastavku polaze od postojećih temelja, a cilj im je unaprijediti 
postupak evaluacije unutar Komisije. 

4.1. Veća dosljednost i jasnoća: osiguravanje zajedničke definicije i postupka 

Novim smjernicama utvrdit će se osnovne odrednice i definicija pouzdane evaluacije te će se 
osigurati pokazatelji mogućeg sadržaja dobrog evaluacijskog izvješća. Odgovarajuća razina 
(razmjerne) analize utvrđuje se na temelju važnosti politike, složenosti djelovanja EU-a i faze 
u ciklusu politike.  Veliki napori bit će potrebni u području strateškog upravljanja studijama, 
revizijama i procjenama kako bi se poboljšala upotreba resursa i osigurao njihov doprinos 
evaluacijskom okviru kojim se omogućuju pravovremene i relevantne informacije za 
postupak donošenja odluka. Unutar Komisije nova definicija evaluacije mogla bi glasiti na 
sljedeći način: kritičko mišljenje utemeljeno na činjeničnim podacima o tome jesu li 
djelovanjem (djelovanjima) EU-a zadovoljene ciljane potrebe i jesu li uistinu postignuti 
željeni učinci. Ona neće biti ograničena samo na ocjenu toga je li se što dogodilo ili ne, već će 
se njome ispitati uzroci, odnosno je li djelovanje određene strane dovelo do promjene 
ponašanja i očekivanih promjena i/ili bilo kojih neplaniranih promjena. 

Sve evaluacije moraju biti usmjerene na uspješnost, učinkovitost, relevantnost, usklađenost i 
dodanu vrijednost djelovanja EU-a ili se u njima mora opravdati zašto to nije slučaj. 

Iako je svaku evaluaciju potrebno prilagoditi potrebama danog skupa okolnosti, elementi 
zajedničkog postupka mogu se primjenjivati na široki raspon djelovanja EU-a (primjerice 
korištenje standardnih obrazaca za glavne faze evaluacije12). 

4.2. Ugrađivanje provjera primjerenosti13 

Provjere primjerenosti podliježu primjenjivim evaluacijskim standardima i uputama. Njihova 
je svrha utvrđivanje prekomjernog administrativnog/ regulatornog opterećenja, preklapanja, 
praznina, nedosljednosti i/ ili zastarjelih mjera nastalih tijekom vremena te pokretanje 
                                                            
12 Njima bi se mogli obuhvatiti mandat za evaluaciju, završno evaluacijsko izvješće i ocjena kvalitete završnog 

evaluacijskog izvješća. 

13 Komisija je do danas provela tri pilot-provjere primjerenosti propisa, dok su još dvije u tijeku. Komunikacijom 

o programu REFIT predviđa se povećanje broja provjera jer one postaju sastavni dio Komisijine evaluacijske 

politike. 
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rasprave o uspješnosti, učinkovitosti, relevantnosti, usklađenosti i dodanoj vrijednosti EU-a u 
pogledu razmatranih mjera. 

Za razliku od evaluacije pojedinačnog djelovanja, provjerama primjerenosti trebalo bi 
obuhvatiti skupine mjera koje imaju slične ili djelomično slične ciljeve radije nego neovisne i 
pojedinačne aspekte među kojima nema međudjelovanja i koji nisu međusobno povezani. Ne 
bi se trebale koristiti za popunjavanje praznina ranije provedenih evaluacija pojedinačnog 
djelovanja te bi se stoga njima trebao omogućiti sveobuhvatniji uvid od onog koji bi se mogao 
steći kombiniranjem nekoliko zasebnih evaluacija pojedinačnih djelovanja. 

Iz pilot-analiza vidljivo je da takvo ulaganje može biti troškovno učinkovit način prikupljanja 
činjeničnih podataka za bolje donošenje politika. Daljnjim korištenjem provjera primjerenosti 
propisa može se pridonijeti utvrđivanju kumulativnih učinaka djelovanja EU-a te mogućnosti 
za pojednostavnjenje i smanjenje opterećenja. 

4.3. Promicanje kulture evaluacije 

Dodatna promjena mentaliteta potrebna je kako bi se u praksi dovršio ciklus pametnog 
donošenja propisa i osiguralo pravovremeno uključivanje rezultata evaluacije u postupak 
donošenja politika. Dobra politika mora se temeljiti na pouzdanim podacima, a evaluacija 
tome može uvelike pridonijeti. Načelo „prethodne evaluacije” potrebno je i dalje promicati. 

Potrebna sredstva trebaju se namijeniti organizaciji evaluacije, uključivanju svih razina 
upravljanja te osiguravanju veće razine odgovornosti glavne uprave u pogledu završnih 
evaluacijskih rezultata. Evaluacija mora postati sastavni dio ciklusa donošenja politika, pri 
čemu se jasno mora priznati važna i prijeko potrebna uloga koju njezini nalazi i zaključci 
imaju pri razmatranju potrebe za mogućim budućim djelovanjem. 

Neovisno o tome jesu li evaluaciju provele službe Komisije ili vanjski izvođač, Komisijine 
službe nadležne za evaluaciju trebaju objaviti svoju analizu i planirane popratne mjere kako bi 
preuzele veću odgovornost. 

4.4. Planiranje 

Na temelju smjernica iz programa REFIT trebao bi se racionalizirati postupak planiranja te bi 
sve glavne uprave trebale izraditi okvirne planove za neprekidnu evaluaciju kojima će se 
obuhvatiti petogodišnje razdoblje i koji bi se trebali ažurirati svake godine. Planiranjem bi se 
jasno trebale povezati različite postojeće obveze kako bi se ocijenio i utvrdio stupanj 
evaluacije koji se očekuje za svaku stavku plana14. 

Planiranje i izradu evaluacije potrebno je pažljivo razmotriti i razraditi na početku djelovanja 
ili nakon velike promjene15. Budući da svako djelovanje ima različit životni vijek, potrebno je 
                                                            
14 U ovogodišnjem izvješću koje se podnosi u skladu s člankom 318. Ugovora o funkcioniranju EU-a, Komisija 

planira dati opis konteksta, dinamike i organizacije postupka izvješćivanja i evaluacije programa potrošnje, a 

koji će se provoditi počevši od sljedeće godine. 

15 U posljednjem poglavlju procjene utjecaja navode se predloženi budući postupci evaluacije i praćenja. 
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iscrpnije razmotriti fazu provedbe i vjerojatnu dostupnost podataka u danoj točki vremena 
kako bi se osigurao pravovremeni doprinos evaluacije postupku odlučivanja16. 

Od samog početka djelovanja17 potrebno je raspolagati okvirom za praćenje i prikupljanje 
podataka radi jednostavnog pristupa najkorisnijim informacijama u trenutku započinjanja 
evaluacije. U tom bi okviru trebala biti navedena i područja u kojima se od vlasti država 
članica očekuje pomoć u prikupljanju, praćenju i ocjenjivanju podataka. Potrebno je uzeti u 
obzir i početnu provjeru učinkovitosti mjere kako bi se na temelju početnih rezultata i 
povezanih razina rizika utvrdili prioriteti i vremenski raspored razmjerne evaluacije. 

U načelu, sve glavne uprave nadležne za upravljanje politikama i programima svake godine 
trebaju provesti barem jednu evaluaciju ili jednu provjeru primjerenosti propisa. 

U cilju veće transparentnosti, plan evaluacije treba biti javno dostupan na glavnom web-
mjestu ili priložen planu upravljanja dotične glavne uprave. 

4.5. Primjerena struktura: relevantnije, pouzdanije i strože evaluacije 

Pri strukturiranju evaluacije trebalo bi na razuman i realističan način uzeti u obzir ono što se u 
danom trenutku može vrednovati. Potrebno je i odabrati pristup kojim se u što većoj mjeri 
omogućuje upotreba lako dostupnih podataka. Opseg i svrha evaluacije trebali bi se jasno 
definirati na početku postupka, pri čemu je potrebno utvrditi ciljeve evaluacije i potvrditi hoće 
li se pet ključnih kriterija evaluacije (uspješnost, učinkovitost, relevantnost, usklađenost i 
dodana vrijednost EU-a) analizirati ili, iznimno, objasniti zašto to neće biti slučaj.  Nadalje, 
potrebno je i razmotriti najbolje načine analize ostalih ključnih elemenata bitnih za određeno 
područje politike ili djelovanja, kao što su konkurentnost (uključujući međunarodnu 
konkurentnost) i provedbeni troškovi, imajući na umu moguća ograničenja povezana s 
metodologijom i podacima. 

Način provedbe i upotrebe evaluacije treba biti jasan od samog početka postupka. Takvo 
planiranje mora se, u obliku sažetka, javno objaviti u okviru mandata za evaluaciju tako da 
predviđeni opseg, svrha i vremenski raspored evaluacije budu transparentniji i pristupačniji 
svim zainteresiranim stranama u svim fazama postupka. Ako u evaluaciji sudjeluju vanjski 
izvršitelji, njihov se opis posla treba objaviti na središnjoj razini, na istom web-mjestu na 
kojem se objavljuje i mandat za evaluaciju. Time bi se evaluacijski postupak trebao učiniti 
transparentnijim i pristupačnijim te bi se omogućio pravovremen doprinos dionika. 

Dionicima se moraju dostaviti rezultati evaluacije i preliminarnog ocjenjivanja te se o njima 
treba provesti aktivna debata i rasprava. Službe Komisije nadležne za evaluaciju trebaju 
utvrditi popratne mjere u roku od šest mjeseci od dovršetka završnog evaluacijskog izvješća. 
Korisno bi bilo i da se više rukovodstvo redovito izvješćuje o napretku popratnih mjera. 

Kad je riječ o savjetovanju, ono bi u okviru evaluacije trebalo biti u skladu s minimalnim 
standardima Komisije u tom području. Poštovanje tih standarda, stvarna dinamika i metoda 

                                                            
16  To je naglašeno i u izvješću Odbora za procjenu utjecaja iz 2011. 

17 Te bi postupke u načelu trebalo utvrditi tijekom postupka procjene utjecaja. 
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savjetovanja trebaju se utvrditi na pojedinačnoj osnovi, uzimajući u obzir potrebu za 
proporcionalnosti. 

Veći naglasak potrebno je staviti na pripreme za provedbu u državama članicama mjera 
donesenih na razini EU-a. Baš kao što Komisija objavljuje provedbene planove za pomoć i 
podršku državama članicama u postupku prenošenja zakonodavstva, tako je i veću pozornost 
potrebno posvetiti ranoj pripremi okvira za praćenje i evaluaciju na temelju donesenih 
zakonodavnih akata ili djelovanja. Tome bi trebao pridonijeti i posao obavljen na razini 
procjene utjecaja. U budućnosti bi svaki prijedlog Komisije koji se odnosi na bilo koju znatnu 
promjenu trebao biti popraćen, u okviru provedbenog plana, evaluacijskim okvirom koji će 
sadržavati ciljeve i pokazatelje djelovanja te predloženo programiranje praćenja i evaluacije 
učinkovitosti dotičnog djelovanja. 

4.6. Unaprjeđenje kvalitete i razvoj skupa nadzornih mehanizama 

Uloga upravljačke skupine trebala bi dodatno unaprijediti postupak i sadržaj evaluacija. 
Upravljačka bi skupina nadziranjem minimalnog skupa obveznih zadaća trebala snažno 
pridonijeti kvaliteti evaluacije. Ona bi trebala imati i važnu ulogu u osiguravanju pouzdane 
evaluacije jer bi okupljala tehničke i operativne stručnjake i ostale strane iz područja 
povezane politike, čime bi se omogućila zastupljenost širokog spektra mišljenja i utjecaja. 
Trebala bi pridonijeti i ocjeni kvalitete. 

U svakom slučaju, završno se izvješće treba objaviti, a informacije o okončanim evaluacijama 
moraju se staviti na raspolaganje javnosti putem EU Bookshopa, zajedno s mandatom za 
evaluaciju i ocjenom kvalitete. Ta bi veća dostupnost zainteresiranim stranama trebala 
omogućiti jednostavniji nadzor cjelokupnog postupka, od njegova početka pa sve do samog 
kraja. 

Ostale inicijative kojima bi se moglo pridonijeti poboljšanju kvalitete rezultata evaluacije 
mogle bi se poduzimati na ad hoc osnovi. Među prijedlozima jesu i sljedeći: uključivanje 
skupina znanstvenih stručnjaka; godišnja revizija (nasumičnog) izbora dovršenih evaluacija 
radi utvrđivanja dobre prakse i općih poboljšanja; predstavljanje evaluacija u okviru radnih 
skupina Vijeća i parlamentarnih odbora itd. 

Komisija će i dalje istraživati načine suradnje s dionicima i nacionalnim/ regionalnim 
vlastima, u cilju pronalaska načina razmjene iskustva i učenja iz različitih sustava evaluacije. 
Komisiji je od osobite koristi Skupina na visokoj razini za bolje pravno uređenje, a koja se 
bavi istraživanjem probnih mogućnosti za razvoj i ispitivanje „zajedničkih evaluacija” u 
suradnji s državama članicama i boljih načina za razmjenu raspoloživih podataka i dobre 
prakse. 

 

5. ZAJEDNIČKA ODGOVORNOST 

Za evaluacije nije odgovorna samo Komisija. Države članice zahtijevaju da se postupak 
donošenja politika temelji na činjeničnim podacima te se stoga moraju obvezati da će i same 
tome dati svoj doprinos, osobito kad je riječ o pružanju potrebnih podataka.  Morale bi uložiti 
i veće napore u evaluaciju i razmjenu svojih iskustava u provedbi zakonodavstva EU-a ili 
doprinosu djelovanju EU-a. Komisija će u tom kontekstu nastojati osigurati što veću 
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učinkovitost i racionalnost svojih predloženih zahtjeva povezanih s praćenjem te će 
administrativno opterećenje nastojati svesti na najmanju moguću mjeru. 

Bolje pravno uređenje počiva na međuinstitucionalnim sporazumima između Europske 
komisije, Europskog parlamenta i Vijeća.  Međuinstitucionalnim sporazumom o boljoj izradi 
zakonodavstva iz 2003.18 utvrđena je opća strategija za bolju izradu zakonodavstva u svim 
fazama zakonodavnog postupka EU-a. Dodatnim poboljšanjem suradnje triju institucija i 
zajedničkim radom usmjerenim na osiguravanje jasnoće, pouzdanosti i uspješnosti donesenih 
zahtjeva koji se odnose na evaluaciju i praćenje i koji su u potpunosti u skladu s ciljevima 
konačnog prijedloga, te bi tri institucije mogle znatno povećati činjeničnu osnovu na 
raspolaganju donositeljima odluka. Komisija potiče ostale institucije da aktivno raspravljaju o 
rezultatima evaluacija u okviru radnih skupina Vijeća i parlamentarnih odbora te promiče 
međuinstitucionalnu kulturu evaluacije u svim fazama ciklusa. 

 

6. BUDUĆNOST EVALUACIJE U KOMISIJI 

Europska komisija predana je uspostavi razmjernog i pouzdanog sustava evaluacije kao dijela 
svojega ciklusa pametnog donošenja propisa. Ključnu ulogu ima pouzdana i korisna analiza 
kojom se kritički prosuđuju rezultati intervencije EU-a. Takvim će se djelovanjem, a na 
temelju učenja iz iskustva, prepoznavanja najuspješnijih i najučinkovitijih načina djelovanja i 
razvoja fleksibilnih i razmjernih pristupa analizi, povećati razina preuzete odgovornosti i 
ojačati djelovanje EU-a usklađivanjem djelovanja s prioritetnim potrebama i ostvarivanjem 
potrebnih visokokvalitetnih rezultata. 

                                                            
18 SL C 321, 31.12.2003., str. 1. 
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