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1. BEVEZETÉS 
Az Európai Bizottság – a kormányzás folyamatos javítására és erősítésére vonatkozó igényre 
válaszul – kidolgozta az intelligens szabályozás átfogó politikáját, amelynek célja a 
közérdekű politikai célkitűzések lehető legkevesebb költséggel történő elérése, valamint az 
uniós beavatkozás hozzáadott értékének javítása1. Az értékelés az intelligens szabályozás 
alapvető eszköze, ami megkönnyíti a Bizottság számára annak vizsgálatát, hogy az adott 
uniós intézkedések valóban elérik-e a várt eredményeket, és végső soron javítják-e az európai 
polgárok és vállalkozások körülményeit, továbbá hozzájárulnak-e az EU globális szerepének 
betöltéséhez.  

Az uniós szabályozás célravezetőségéről szóló 2012. évi közleményében2 a Bizottság 
megerősítette azzal kapcsolatos elkötelezettségét, hogy „az uniós jogalkotás valamennyi 
területén szakpolitika-alkotási és programozási munkája szerves és állandó elemévé teszi az 
indokolatlan költségek, valamint a hatásosság javítását igénylő területek meghatározását.” Az 
értékelési gyakorlatok javítása kulcsszerepet játszik majd ennek az ígéretnek a teljesítésében.  

Az e közleményben körvonalazott reformoknak az a céljuk, hogy az intelligens szabályozási 
politika fejleményeinek megfelelően naprakésszé, továbbá átláthatóbbá és átfogóbbá tegyék a 
Bizottság értékelési rendszerét. Az uniós szakpolitikákat rendszeresen és szisztematikusan 
értékelni kell, ideértve annak kritikus mérlegelését, hogy megfelelnek-e a célnak, meghozzák-
e a várt eredményeket, és nem jelentenek-e szükségtelen szabályozási terhet. A jobb értékelés 
várhatóan több tanulsággal és fokozott elszámoltathatósággal szolgál amellett, hogy 
intenzívebben bevonja az érdekelteket. 

Egy közelmúltban folytatott konzultáció3 azt mutatta, hogy – bár az érdekeltek támogatják az 
értékelésre vonatkozó általános elképzelést – lehetőségeket látnak annak javítására. 
Átláthatóbb és hozzáférhetőbb értékelési rendszert sürgetnek, amelyhez világos tervezés és 
következetes elemzés kapcsolódik. Ez segítené őket abban, hogy fontos információkat és 
visszajelzéseket nyújtsanak, és megkönnyítené annak megértését, hogy mi történhet az 
értékelés lezárása után. 

A Bizottságon belül és a hasonló elemzést végző szervezeteknél meglévő, bevált értékelési 
gyakorlatból merítve, e közlemény meghatározza a javításra szoruló fő területeket, valamint 
azokat a változtatásokat, amelyeket a Bizottság az értékelési teljesítmény összes elemének 
megerősítése céljából vesz fontolóra. A dokumentum a visszamenőleges értékelésekre helyezi 

                                                            
1 E szövegben a „beavatkozás” és „fellépés” szavakat átfogó kifejezésként használjuk különféle uniós 
intézkedések – többek között kiadással járó, illetve nem járó intézkedések, jogszabályok, kereskedelmi 
megállapodások, stb. – széles körének leírására.  

2 COM(2012) 746 final 
3 Az európai uniós intelligens szabályozásról az érdekeltekkel folytatott 2012. évi konzultációra érkezett 
válaszok összefoglalása megtalálható az alábbi internetcímen: 
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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a hangsúlyt. Az e közleményben bemutatott javaslatokra épülő, felülvizsgált értékelési 
iránymutatást rövidesen nyilvános konzultációra fogjuk bocsátani. 

 

2. ÉRTÉKELÉS A BIZOTTSÁGON BELÜL: A JELENLEGI HELYZET 
Az értékelés többet jelent a bekövetkezett fejlemények puszta vizsgálatánál – arra is irányul, 
hogy feltárja a változás okát, és azt, hogy ahhoz az uniós intézkedés milyen mértékben járult 
hozzá. Az értékelés az alábbihoz hasonló kérdések megválaszolására törekszik: 

• Teljesültek-e a célok? (Eredményesség)  

• Indokoltak voltak-e a költségek, tekintettel az elért változtatásra? (Hatékonyság)  

• Az intézkedés kiegészít-e más intézkedéseket, vagy felmerültek-e ellentmondások 
azok között? (Koherencia) 

• Szükség van-e uniós intézkedésre? (Relevancia) 

• Uniós intézkedés hiányában elérhető lenne-e vagy elérhető lett volna-e hasonló 
változtatás, illetve hozzájárult-e az uniós intézkedés a változáshoz? (Uniós hozzáadott 
érték). 

Az értékelés – annak feltárása révén, hogy miért és milyen módon változott meg a kiinduló 
helyzet – bizonyítékokat és adatokat szolgáltat ahhoz az eszmecseréhez, amely a jelenlegi 
teljesítményről és a lehetséges változtatásokról zajlik. Az értékelés fontos szerepet játszik a 
szervezeti tanulásban, a különböző gyakorlatok megállapításában és megosztásában. 
Lehetőséget ad arra, hogy hozzájussunk az érdekeltek visszajelzéseihez és változtatási 
igényeihez. Az alapos értékelés azokat a nem szándékos és nem várt következményeket is 
feltárja, amelyeket szintén figyelembe kell venni. Az értékelés megállapításainak 
közzétételével a Bizottság nyilvánosan felelősséget vállal az intézkedéseiért, egyúttal elismeri, 
hogy miként teljesül egy adott beavatkozás, és további visszajelzéseket igényel.  

2.1. Előrehaladás 
A Bizottság hosszú ideje értékeli saját kiadási programjait, és kötelezettséget vállalt 
valamennyi tevékenységének, köztük jogalkotási és egyéb nem pénzügyi beavatkozásainak4 
értékelésére. Bár a kiadási programok tervezésének és ütemezésének értékelésére gyakran 
viszonylag egységes és szabványos modellt alkalmaznak, a gyakorlatban már változatosabb a 
szabályozási és más szakpolitikai fellépések értékelése. A Bizottság mostantól eleget tesz az 
értékelés kiemelt kezelésére vonatkozó kötelezettségvállalásának5, és módszeresen 

                                                            
4 Lásd a Bizottság 14. belső ellenőrzési szabványát, amely elérhető az alábbi internetcímen: 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf A Bizottság 
költségvetési rendelete és annak végrehajtási szabályai az alábbi internetcímen tekinthetők meg: 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm  
5 COM(2010) 543 végleges.  

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
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gondoskodik arról, hogy valamennyi jelentős felülvizsgálati javaslatát a meglévő uniós 
fellépés teljesítményének markáns értékelése támassza alá.  

A célravezetőségi vizsgálatok6 több jogszabályra kiterjedő, átfogó szakpolitikai értékelések, 
amelyek azt vizsgálják, hogy egy adott szakpolitikai terület szabályozási kerete alkalmas-e a 
cél elérésére, és amennyiben nem, milyen változtatásra van szükség. Az elvégzett kísérleti 
célravezetőségi vizsgálatok során tesztelték ezt az elképzelést, és értékes tapasztalatokat 
nyertek annak jövőbeni fejlesztéséhez. Ennek alapján a Bizottság különböző szolgálatai új 
célravezetőségi vizsgálatokat alakítottak ki és indítottak el. A REFIT-közlemény7 bemutatja a 
további célravezetőségi vizsgálati terveket. 

A hatásvizsgálati testület 2012-es jelentése8 megállapította, hogy „jelentős számú 
hatásvizsgálatba nem foglalták bele az utólagos értékelések eredményeit”. A Bizottság arra 
törekszik, hogy a jövőbeni értékelésekben (hatásvizsgálatokban) maradéktalanul felhasználják 
a rendelkezésre álló, visszamenőleges értékelések eredményeit. A hatásvizsgálati testület 
kötelezettséget vállalt annak ellenőrzésére, hogy végeztek-e ilyen értékelést, és annak 
következtetéseit felhasználták-e az esetleges vonatkozó hatásvizsgálatban. A testület azt is 
ösztönözte, hogy tegyék hangsúlyosabbá a hatásvizsgálatokban a jövőbeni értékelési és 
nyomon követési követelmények megállapítását. A Bizottság az elfogadott fellépések későbbi 
teljesítményértékelése révén nyomon követi a hatásvizsgálatot, és ennek révén lezárja az 
értékelési és vizsgálati ciklust. 

2.2. A jelenlegi szervezet 
A Bizottságon belül létrehozták az értékelések készítését végző szervezeti egységeket. A 
Bizottság értékelést végző szervezeti kerete decentralizált. Az egyes Főigazgatóságok 
felelősek tevékenységeik értékeléséért, és a Főigazgatóság szükségletei és igényei szerint 
alakíthatják ki értékelő szervezetüket. Az értékelő szervezet összehangolja és támogatja a 
Főigazgatóság értékelési tevékenységét, továbbá elősegíti az értékelés megalapozottságát és 
tárgyilagosságát. A Főtitkárság felel a támogatási intézkedésekért, többek között 
iránymutatások nyújtásáért9, valamint az értékelési szabványok10 tiszteletben tartásának 
biztosításáért. 

Az értékelések túlnyomó többségét kiszervezik, vagyis a Bizottság tanácsadó cégeket bíz meg 
a releváns adatok összegyűjtésével és elemzésével, valamint az „értékelési kérdéscsomag” 
megválaszolásával. Az egyes értékeléseket irányító csoportok kísérik figyelemmel, amelyek 
iránymutatást és támogatást adnak az értékelésekhez, és részt vesznek azok 
minőségbiztosításában. 
                                                            
6 Amikor e szövegben értékelést említünk, a célravezetőségi vizsgálat fogalma egyaránt alkalmazható. A 
célravezetőségi vizsgálat fogalmát a COM (2010) 543 végleges dokumentummal vezették be. 
7 Elektronikus formátumban: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm 

8 Elektronikus formátumban: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf 

9 Az uniós tevékenységek értékelése: gyakorlati iránymutatás a Bizottság szolgálatai számára (2004) 
10 Eredetileg a 2004-es iránymutatás A. mellékletében tették közzé, és a Bizottság „A stratégiai szükségletek 
megválaszolása: az értékelések alkalmazásának megerősítéséről”– SEC(2007)213 – című közleménye frissítette.  

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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A Bizottság értékelési szabványai átfogó jellegűek, és hasonlítanak a más, hasonló 
nemzetközi szervezetek által alkalmazottakhoz. A szabványok kiterjednek az értékelési 
folyamat egészére; a forrásgyűjtéstől, az értékelési tevékenység megszervezésétől és 
tervezésétől az értékelés kidolgozásáig, lefolytatásáig, és végül az eredmények terjesztéséig és 
felhasználásáig. A szabványok olyan magas szintű értékelések folytatására kötelezik a 
Bizottságot, amelyek egyaránt hozzájárulnak a szabályozás javításához, és ahhoz, hogy az 
értékelés megállapításait jobban integrálják a Bizottság stratégiai tervezési és programozási 
ciklusába. 

3. A VÁLTOZTATÁS MOZGATÓRUGÓI 
Az értékelés jelenlegi gyakorlatát a következő okokból kell javítani: 

3.1. Az értékelés elsődlegességére épülő szervezeti kultúra meghonosítása és a 
minőség javítása 

Lehetséges olyan előretekintő tendencia, amely az új kezdeményezésekre fókuszál, a 
változtatások azonban költségesek, végrehajtásuk pedig időigényes – ezért alaposan meg kell 
indokolni azokat, és nagyobb figyelmet kell fordítani az előzmények áttekintésére azelőtt, 
hogy további lépéseket teszünk. Meg kell erősíteni az értékelés helyét az uniós fellépések 
keretén belül, és lényeges, hogy a megfelelő forrásokat mozgósítsák, valamint a további 
intézkedési vagy változtatási javaslatokat megelőzően biztosítsák az értékelések elvégzését.  

Az értékelés és a hatásvizsgálat közötti kapcsolatot meg kell erősíteni. Ennek egymást erősítő 
folyamattá kell válnia: a beavatkozást megalapozó előkészület (vagyis a hatásvizsgálat) 
minőségének befolyásolnia kell a helyes értékelést; a jó hatásvizsgálatoknak pedig le kell 
vonniuk a tanulságokat az értékelésekből, azoknak ugyanakkor körvonalazniuk kell a 
problémákat, a hiányosságokat, a kihívásokat és a sikereket.  

Jóllehet az értékelések gyakran bemutatják az aktuális helyzetet, nem minden esetben 
tartalmaznak megfelelő elemzést azzal kapcsolatosan, hogy egy adott fejlemény miért 
következett be, hogy a változtatás uniós fellépésnek tulajdonítható-e, továbbá hogy a 
változtatás milyen mértékben felelt meg a kezdeti elvárásoknak. A megalapozott szakpolitikai 
döntéshozatal melletti elkötelezettség ellenére az értékeléseket nem mindig támasztja alá 
elegendő adat és az érdekelt felek véleménye. A Bizottság gyakran a tagállamok által 
szolgáltatott adatokra hagyatkozik. Nagyobb figyelmet kell fordítani magának az értékelési 
folyamatnak a korlátaira is, valamint arra, hogy milyen hatást gyakorol ez arra a képességre, 
hogy megalapozott következtetéseket vonjanak le. Szintén alaposabb megfontolást 
érdemelnének a felmerülő kockázatok, és azok lehetséges hatása arra, hogy az uniós fellépés 
összességében sikeres-e. 

Az értékelés gyakran abból a feltételezésből indul ki, hogy az uniós fellépés folytatódni fog, 
és változtatásokra kerül sor. Egyes értékelések nem szentelnek elég teret a felmerült 
problémáknak és nehézségeknek – ami, bizonyos értelemben fontosabb, mint a már sikeresen 
haladó folyamat elősegítése. Az értékelés fő hangsúlyának kritikus szerepet kell játszani a 
teljesítmény javításában, vagyis a jó és a helytelen gyakorlatokat egyaránt meg kell vizsgálni, 
alapos és objektív ténybeli alapot szolgáltatva annak eldöntéséhez, hogy az uniós fellépést a 
meglévő formájában kell-e folytatni, meg kell-e változtatni, vagy esetleg meg kell szüntetni. 
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A REFIT-felülvizsgálat11 azt mutatta, hogy – bár történnek előrelépések – még van lehetőség 
a javításra. Többet lehetne tenni a fennálló helyzet megváltoztatásáért és az uniós vívmányok 
kezelésének javításáért. 

3.2. Szükség van a megközelítés korszerűsítésére és következetességének javítására 
Korszerűsíteni kell a jelenlegi értékelési iránymutatást, hogy az tükrözze az intelligens 
szabályozási politika legutóbbi fejleményeit, és szabványosítsa a Bizottságon belüli minimális 
gyakorlatokat. 

Az idők során a Főigazgatóságok értékelési gyakorlataiban következetes és széttartó 
tendenciák egyaránt megfigyelhetők voltak, ezek fejlődését ugyanis az új igényekhez és 
fejleményekhez való alkalmazkodás, valamint a különböző szakpolitikai területek jellege 
befolyásolta. Mindez eltérésekhez vezetett az értékelések tervezése, alkalmazási területe, 
módszere, tartalma és végleges minősége tekintetében. Nem minden uniós jogszabály 
tartalmaz egyértelmű kötelezettségvállalást azzal kapcsolatosan, hogy a jövőben 
visszamenőleges értékelést fognak végezni egy olyan reálisan ütemezett időpontban, amikor a 
szükséges adatok és információk rendelkezésre állnak majd.  

Komoly javítási lehetőség kínálkozik a hosszú távú tervezés, az átláthatóság és az előzetes 
figyelmeztetés terén, valamint az értékelési tevékenység jellegének és ütemezésének 
kiszámíthatósága tekintetében. A tervezés az értékelési folyamat első, kritikus jelentőségű 
lépése – a gyenge tervezés következtében előfordulhat, hogy az értékelés eredményei nem 
válnak időben hozzáférhetővé, csökkentve a politikai döntéshozatal rendelkezésére álló 
információk és adatok mennyiségét. Az előzetes tervezés javítása kiemelten szükséges ahhoz, 
hogy az értékelés betölthesse szerepét az intelligens szabályozási ciklusban, alapos és kellő 
időben rendelkezésre álló kiindulópontot biztosítva annak mérlegeléséhez, hogy szükség van-
e további intézkedésre. Jelenleg e tervezés alkalmazási területe és hatóköre a Bizottságon 
belül szolgálatonként eltérő, és az sem mindig világos, hogy miként határozzák meg a 
prioritásokat. Nem minden esetben egyértelmű a kapcsolat a meglévő intézkedések és a 
javasolt változtatási lehetőségek között. Az érdekeltek és a külső partnerek számára 
nehézséget okoz, hogy időben kifejtsék észrevételeiket.  

Annak eldöntése is nehéz lehet, hogy mikor kell értékelést végezni. Gyakran 
kompromisszumot kell elérni az értékelési eredmények rendelkezésre állásának időpontja 
(annak érdekében, hogy azok hozzájárulhassanak a döntéshozatali folyamathoz), valamint (a 
szilárd alapul szolgáló bizonyítékok biztosításához és az elemzés elvégzéséhez szükséges,) 
elérhető adatok mennyisége között. A különböző szakpolitikák eltérő időtartamot igényelnek 
a kívánt változtatások megvalósításához, ami problémákat okoz az adatok rendelkezésre 
állása tekintetében, és megnehezíti az értékelés időpontjának egységesítését. E korlátokat 
figyelembe kell venni az értékelési vagy felülvizsgálati előírások megszövegezésekor, és az 
értékelések első megtervezésekor. 

A rendelkezésre álló statisztikai bizonyítékoktól eltekintve a jó értékelés készítéséhez 
szükséges számos fontos információ olyan érdekeltektől és (közvetlenül vagy közvetve 
érintett) szereplőktől származik – akiknek a mindennapi életében változás következhet be az 
uniós politikák és az azokat követő tagállami intézkedések eredményeként. Ezek az 

                                                            
11  Az első eredményeket az SWD (2013) 401 final dokumentum mutatja be. 
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érdekeltek értékes betekintéssel rendelkeznek a helyi szinten zajló folyamatokba – mégis, az 
előzetes értesítés hiánya gyakran megnehezíti számukra, hogy időben és szervezett formában 
kifejtsék az észrevételeiket.  

3.3. Minőségbiztosítás és minőségértékelés 
Világos és közös ellenőrzési eljárásra van szükség annak biztosításához, hogy a Bizottság 
által végzett értékeléseket megfelelően magas színvonalon, kellően kritikus megközelítéssel, 
és elfogultság nélkül (függetlenül) folytassák le. 

Jelenleg az adott Főigazgatóság értékelő szervezete és/vagy irányító csoportja látja el a 
minőségbiztosítás feladatát. Néhány Főigazgatóság szélesebb körű erőforrásokat vesz 
igénybe, például külső szakértőket von be az irányítócsoportokba, vagy a tudományos élet 
szereplőit egy adott értékelés minőségbiztosításába.  

Az értékelési szabályok szerint az irányító csoport (együtt az értékelést kezelő tisztviselőkkel) 
közösen készíti el az értékelési záróbeszámoló minőségértékelését. E minőségértékelés során 
kritikusan kell vizsgálni az elvégzett értékelési eljárást, a felhasznált információforrásokat, az 
elkészített elemzést és a levont következtetéseket. A minőségértékeléseket nem mindig teszik 
közzé, szemben a hatásvizsgálati testület véleményeivel, amelyeket – a végleges 
hatásvizsgálatokkal és bármely kapcsolódó bizottsági javaslattal együtt – szisztematikusan 
hozzáférhetőé tesznek. 

 

4. AZ ÚJ MEGKÖZELÍTÉS TERVEZETE 
Az alábbiakban körvonalazott javítások és bevált gyakorlatok a meglévő alapokra épülnek, és 
a Bizottságnál végzett értékelés megerősítésére irányulnak.  

4.1. A következetesség és az egyértelműség fokozása: közös fogalommeghatározások 
és eljárások megállapítása 

Az új iránymutatás körvonalazza és meghatározza, hogy mi minősül alapos értékelésnek, 
továbbá iránymutatást nyújt azzal kapcsolatban, hogy mit tartalmazhat egy helyes értékelő 
jelentés. Az elemzés megfelelő (arányos) szintjét a szakpolitika fontossága, az uniós fellépés 
összetettsége, valamint a szakpolitikai cikluson belül elfoglalt helye alapján határozzák meg. 
Komoly erőfeszítést igényel majd a tanulmányok, felülvizsgálatok és értékelések stratégiai 
kezelése, aminek az a célja, hogy optimalizálja az erőforrások felhasználását és gondoskodjon 
arról, hogy az említett dokumentumok bekerülnek az értékelési keretbe, az pedig kellő időben 
érkező és releváns hozzájárulást biztosít a döntéshozatali folyamathoz. Az értékelés új, 
Bizottságon belüli fogalommeghatározását az alábbiak szerint állapíthatnák meg: annak 
kritikus, tényeken alapuló megítélése, hogy az uniós fellépés(ek) megfelelt(ek)-e az 
általa/általuk kielégíteni kívánt szükségleteknek, és ténylegesen elérte-e/elérték-e a várt 
hatást. Az értékelés túl fog lépni annak vizsgálatán, hogy egy esemény bekövetkezett-e vagy 
sem, ezzel szemben feltárja annak okait, és megvizsgálja, hogy egy adott fél intézkedése 
megváltoztatta-e az érintettek magatartását és meghozta-e a várt változásokat és/vagy bármely 
más, nem szándékos változáshoz vezetett-e.  

Minden értékelés során meg kell vizsgálni az uniós fellépés eredményességét, hatékonyságát, 
relevanciáját, koherenciáját, valamint az uniós hozzáadott értéket, vagy indokolni kell annak 
hiányát. 
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Jóllehet minden értékelést hozzá kell igazítani az adott körülményekből eredő 
szükségletekhez, mégis, az uniós intézkedések széles körében alkalmazhatók közös eljárási 
elemek (például az értékelés legfontosabb szakaszaira vonatkozó formanyomtatványok12 
használatával).  

4.2. A célravezetőségi vizsgálatok meghonosítása13 
A célravezetőségi vizsgálatok az alkalmazandó értékelési szabályok és iránymutatások 
hatálya alá tartoznak. Céljuk az idővel esetleg megjelenő túlzott adminisztratív/szabályozási 
terhek, átfedések, hiányosságok, következetlenségek és/vagy elavult intézkedések feltárása, 
valamint a vizsgált intézkedések eredményességével, hatékonyságával, relevanciájával, 
koherenciájával és uniós hozzáadott értékével kapcsolatos eszmecsere elindítása.  

Az egyedi intézkedések értékeléssel szemben a célravezetőségi vizsgálatnak hasonló vagy 
egymást átfedő célokat szolgáló intézkedések csoportjára kell kiterjednie, nem pedig olyan 
független és különálló aspektusokra, amelyek nem állnak kapcsolatban vagy kölcsönhatásban 
egymással. Nem alkalmazhatók pusztán az egyedi intézkedéseket megelőzően elvégzett 
értékelések hiányosságainak pótlására, tehát átfogóbb képet kell adniuk annál, mint amit úgy 
kaphatnánk meg, hogy kombináljuk egyedi intézkedések több különálló értékelését.  

A kísérleti vizsgálatok azt igazolták, hogy e beruházás költséghatékonyan járulhat hozzá a 
szakpolitikai döntéshozatal javítását megalapozó adatok összegyűjtéséhez. A célravezetőségi 
vizsgálatok további alkalmazása elősegítheti az uniós fellépések kumulált hatásainak, és az 
egyszerűsítési és tehercsökkentési lehetőségeknek a feltárását.  

4.3. Az értékelési kultúra fejlesztése  
További szemléletmód-változás szükséges ahhoz, hogy átültessék a gyakorlatba az intelligens 
szabályozási ciklust, és gondoskodjanak arról, hogy a kellő időben megszülető értékelési 
eredmények bekerüljenek a szakpolitikai döntéshozatali folyamatba. A helyes szakpolitikának 
szilárd ténybeli megalapozottsággal kell rendelkeznie, és az értékelés jelentős hozzájárulást 
nyújthat ehhez. Tovább kell fejleszteni az értékeléssel indítás elvét.  

A szükséges erőforrásokat hozzá kell rendelni az értékelés megszervezéséhez, továbbá 
gondoskodni kell az összes vezetői szint bevonásáról, és arról, hogy az adott Főigazgatóságon 
belül határozottabban felelősséget vállaljanak az értékelés végleges eredményeiért. Az 
értékelésnek a szakpolitikai döntéshozatali ciklus szerves részévé kell válnia, egyértelműen 
elismerve, hogy megállapításainak és következtetéseinek fontos és szükségszerű szerepet kell 
játszaniuk annak mérlegelésekor, hogy szükséges-e egy esetleges jövőbeni intézkedés. 

Függetlenül attól, hogy a Bizottság szolgálatai vagy külső vállalkozó végezte az értékelést, az 
elszámoltathatóság erősítése érdekében a Bizottság értékelésért felelős szolgálatainak közzé 
kell tenniük az elemzést és a tervezett nyomon követési intézkedéseket.  

                                                            
12 Mindez kiterjedhet az értékelési megbízatásra, az értékelési záróbeszámolóra, valamint az értékelési 
záróbeszámoló minőségértékelésére. 
13 A Bizottság mostanáig 3 kísérleti célravezetőségi vizsgálatot zárt le, és további 2 van folyamatban. A REFIT-
közlemény további ilyen vizsgálatok létrehozását irányozza elő, ugyanis ez az eszköz a Bizottság értékelési 
politikájának szerves részévé válik. 
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4.4. Tervezés 
A REFIT keretében történő feltérképezés alapján korszerűsíteni kell a tervezési eljárást, 
továbbá valamennyi Főigazgatóságnak öt éves időszakra szóló, évente frissítendő, indikatív, 
gördülő értékelési tervet kell készítenie. A tervezés során világosan össze kell kapcsolni a már 
megtett értékelési kötelezettségvállalásokat, és fel kell tárni a terv egyes szakaszaiban 
várhatóan sorra kerülő értékelések mértékét14.  

Egy adott fellépés vagy soron következő jelentős változtatás elindításakor gondosan 
mérlegelni kell az értékelési terveket és az értékelés mikéntjét, és ki kell alakítani azokat15. 
Mivel mindegyik fellépés életciklusa eltérő, több figyelmet kell fordítani a végrehajtási 
szakaszra, és arra, hogy az adatok rendelkezésre álljanak egy adott időpontban, így az 
értékelések időszerűbb hozzájárulást nyújthassanak a döntéshozatalhoz16.  

Az intézkedés kezdetétől meg kell határozni az adatgyűjtés és -monitoring keretét17, hogy 
amikor sor kerül az értékelésre, a leghasznosabb információk már rendelkezésre álljanak. E 
keretnek jeleznie kell azt is, ha a tagállamok várhatóan segítséget nyújtanak az 
adatgyűjtéshez, a nyomon követéshez és az értékeléshez. Megfontolás tárgyává kell tenni 
továbbá az intézkedés teljesítményének kezdeti ellenőrzését, abból a célból, hogy a 
teljesítmény és az ahhoz kapcsolódó kockázati szint kezdetben történő megállapításától 
függően meghatározzák a prioritást jelentő területeket, és az arányos értékelés ütemtervét.  

Elvileg az összes szakpolitikával és programokkal foglalkozó Főigazgatóságnak el kell 
végeznie évente legalább egy értékelést vagy egy célravezetőségi vizsgálatot. 

Az átláthatóság erősítése érdekében az értékelési terveket nyilvánosan hozzáférhetővé kell 
tenni egy központi weboldalon és a Főigazgatóság irányítási tervében.  

4.5. A megfelelően kidolgozott értékelési terv: relevánsabb, alaposabb és szigorúbb 
értékelések megvalósítása 

Az értékelési tervnek hitelesnek és realistának kell tennie abban a tekintetben, hogy mi 
képezheti értékelés tárgyát egy adott időpontban, továbbá a kiválasztott megközelítésnek 
maximálisan fel kell használnia a közvetlenül hozzáférhető adatokat. Az eljárás elején 
világosan meg kell határozni az értékelés célját és alkalmazási területét, le kell szögezni a fő 
célkitűzéseket és meg kell erősíteni, hogy elemezni fogják az öt fő értékelési kritériumot 
(eredményesség, hatékonyság, relevancia, koherencia, uniós hozzáadott érték), illetve 
kivételes esetben ki kell fejteni, hogy erre miért nem kerül sor. Mérlegelni kell továbbá, hogy 
melyik a legcélravezetőbb mód az adott szakpolitikai terület vagy tevékenység szempontjából 
fontos, egyéb kulcsfontosságú tényezők – mint például a versenyképesség (beleértve a 

                                                            
14 A Bizottság azt tervezi, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 318. cikke alapján készített idei 
jelentésében áttekintést ad a kiadási programokról szóló, jövő évtől esedékes jelentéstételi és értékelési 
tevékenység hátteréről, ütemezéséről és szervezéséről. 
15 A hatásvizsgálat utolsó fejezete ismerteti a javasolt jövőbeni értékelési és nyomon követési szabályokat. 
16 Ezt a hatásvizsgálati testület 2011-es jelentése is megjegyezte. 
17 E szabályokat általában a hatásvizsgálati eljárás folyamán kell megállapítani. 
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nemzetközi versenyképességet) és a végrehajtási költségek – elemzésére, szem előtt tartva 
ugyanakkor az esetleges módszertani és adatkezelési korlátokat. 

Az eljárás kezdetétől világossá kell tenni, hogy az értékelést miként folytatják le, és hogyan 
hasznosul. E terv összefoglalását nyilvánosságra kell hozni az értékelési megbízatásban, 
amely az eljárás minden szakaszában átláthatóbbá és az összes érdekelt fél számára 
hozzáférhetőbbé teszi az értékelés tervezett alkalmazási területét, célját és ütemezését. 
Amennyiben külső vállalkozót vonnak be, a munkavégzésére vonatkozó megbízást 
központilag közzé kell tenni az értékelési megbízással azonos weboldalon. Ennek révén az 
értékelési folyamatnak átláthatóbbá és hozzáférhetőbbé kell válnia, megkönnyítve ezáltal, 
hogy az érdekeltek kellő időben megtegyék észrevételeiket. 

Az összes érdekelttel közölni kell az értékelés és az előzetes értékelés eredményeit, valamint 
szükség van azok aktív megvitatására. A Bizottság értékelésért felelős szolgálatainak az 
értékelési záróbeszámoló lezárását követő hat hónapon belül meg kell határozniuk nyomon 
követési intézkedéseiket. Amennyiben hasznosnak látszik, a nyomon követés terén elért 
eredményekről rendszeresen be kell számolni a felső vezetés számára.  

Az értékelés keretén belül zajló konzultációnak meg kell felelnie a Bizottság konzultációra 
vonatkozó minimumszabályainak. A konzultáció tényleges ütemezését és módszerét – e 
szabályok tiszteletben tartásával – eseti alapon kell meghatározni oly módon, hogy 
megvalósuljon az arányosság követelménye.  

Nagyobb figyelmet kell fordítani az uniós szinten elfogadott intézkedések tagállami 
végrehajtásának előkészítésére. Amiként a Bizottság végrehajtási terveket tesz közzé, hogy 
segítséget és támogatást nyújtson a tagállamoknak a jogszabályok átültetése során, 
hasonlóképpen több figyelmet kell fordítani az elfogadott jogszabályon vagy intézkedésen 
alapuló értékelési és nyomon követési keret korai előkészítésére. A hatásvizsgálati szakaszban 
már elvégzett munkának elő kell segítenie ezt a tevékenységet. A jövőben a Bizottság 
valamennyi jelentős változtatási javaslatát – a végrehajtási tervbe foglalt – értékelési keretnek 
kell kísérnie, amely felöleli az intézkedés célkitűzéseit és mutatóit, valamint az annak 
teljesülésére vonatkozó nyomon követés és értékelés javasolt programozását.  

4.6. Minőségfejlesztés, valamint széles körű ellenőrzési mechanizmusok kidolgozása 
Az irányító csoport szerepe segítségével tovább kell javítani az értékelések eljárását és 
tartalmát. A kötelező feladatok egy minimális körének felügyelete révén az irányító 
csoportnak erőteljesen hozzá kell járulnia az értékelés minőségéhez. Emellett markáns 
szerepet kell játszania az alapos értékelés biztosításában – egy asztalhoz ültetve a technikai és 
operatív szakértőket, valamint a kapcsolódó szakpolitikák terén a vélemények és befolyások 
széles körét képviselő egyéb feleket. Az irányító csoportnak hozzá kell járulnia a 
minőségértékeléshez.  

Minimumkövetelményként közzé kell tenni a záróbeszámolót, az elvégzett értékeléseket 
pedig – az értékelési megbízással és a minőségértékeléssel együtt – hozzáférhetővé kell tenni 
az EU-könyvesbolt útján. Ez a szélesebb körben való terjesztés megkönnyíti az érdekelt felek 
számára, hogy elejétől a végéig a teljes folyamatot ellenőrizzék.  

Eseti alapon végezhetnének egyéb olyan kezdeményezéseket is, amelyek hozzájárulhatnak az 
értékelési eredmények javításához. Az erre vonatkozó javaslatok az alábbiakra terjednek ki: 
tudományos testületek alkalmazása; a (véletlenszerűen) kiválasztott, lezárt értékelések éves 



 

11 

 

értékelése a bevált gyakorlatok és az általános javítások meghatározása céljából; az 
értékelések bemutatása a tanácsi munkacsoportokban és a parlamenti bizottságokban, stb. 

A Bizottság keresni fogja az együttműködés további lehetőségeit az érdekeltekkel és a 
nemzeti/regionális kormányokkal, megtalálva a módját a tapasztalatok megosztásának és a 
különböző értékelési rendszerekből származó tanulságok levonásának. A szabályozás 
javításával foglalkozó magas szintű munkacsoport segítséget nyújt a Bizottságnak, 
feltérképezve a tagállamokkal közös értékelésekkel kapcsolatos megközelítések kidolgozására 
és tesztelésére vonatkozó kísérleti lehetőségeket, valamint a rendelkezésre álló adatok és 
bevált gyakorlatok megosztásának javítására szolgáló módozatokat. 

 

5. KÖZÖS FELELŐSSÉG 
Az értékelés nem pusztán a Bizottság felelőssége. A tagállamok megalapozott döntéshozatalt 
igényelnek, így kötelezettséget kell vállalniuk arra is, hogy kiveszik ebből a részüket, 
különösen a szükséges adatszolgáltatás tekintetében. Azért is többet kell tenniük, hogy 
értékeljék az uniós jogszabályok végrehajtását, és megosszák azzal kapcsolatos 
tapasztalataikat, valamint hozzájáruljanak az uniós fellépésekhez. A fentiekkel 
összefüggésben a Bizottság törekszik majd arra, hogy a javasolt nyomon követési előírások a 
lehető legegyszerűbbek és hatékonyabbak legyenek, minimálisra csökkentve az adminisztratív 
terhet. 

A szabályozás javítása az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács közötti 
intézményközi megállapodásokon nyugszik. A jogalkotás minőségének javításáról szóló 
2003-as intézményközi megállapodás18 olyan átfogó stratégiát határoz meg a jogalkotás 
minőségének javítására, amely az uniós jogalkotási eljárás egészére kiterjed. A három 
intézmény jelentős mértékben javíthatja a döntéshozók rendelkezésére álló tényanyagot annak 
révén, hogy továbbfejlesztik a közöttük zajló együttműködést, és szorosan együtt dolgoznak 
annak érdekében, hogy olyan világos, erőteljes és hatékony értékelési és nyomon követési 
követelményeket fogadjanak el, amelyek maradéktalanul megfelelnek a végleges javaslat 
célkitűzéseinek. A Bizottság arra ösztönzi a többi intézményt, hogy aktívan vitassák meg az 
értékelési eredményeket a tanácsi munkacsoportokban és a parlamenti bizottságokban, és a 
teljes ciklus folyamán segítsék elő az intézményközi értékelési kultúra fejlődését. 

 

6. A BIZOTTSÁGON BELÜLI ÉRTÉKELÉS JÖVŐJE 
Az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy intelligens szabályozási ciklusának részeként 
arányos és megbízható értékelési rendszert hívjon életre. Alapvető fontosságú az uniós 
beavatkozás eredményeit kritikusan megítélő, alapos és hasznos elemzés. A korábbi 
tapasztalatok tanulságainak levonása, valamint az ilyen fellépések elemzésével kapcsolatos 
rugalmas és arányos megközelítés kidolgozására és működtetésére vonatkozó leghatékonyabb 
és legeredményesebb módozatok elismerése elősegíti majd az elszámoltathatóság javítását, 
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továbbá megerősíti az uniós beavatkozást, összehangolva az intézkedéseket és a prioritást 
jelentő szükségleteket, és megvalósítva a szükséges, magas szintű eredményeket. 
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