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1. ĮVADAS 
Atsižvelgdama į poreikį nuolat tobulinti ir stiprinti valdymą, Europos Komisija sukūrė 
visapusišką pažangaus reglamentavimo politiką, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 
mažiausiomis sąnaudomis siekti viešosios politikos tikslų ir padidinti ES intervencijos1 
pridėtinę vertę. Vertinimas – pagrindinė pažangaus reglamentavimo priemonė, padedanti 
Komisijai įvertinti, ar ES veiksmais iš tiesų pasiekiama numatytų rezultatų ir galiausiai 
pagerinamos sąlygos Europos piliečiams ir įmonėms, taip pat ar jais prisidedama prie ES 
vaidmens pasaulyje stiprinimo.  

Savo 2012 m. komunikate „ES reglamentavimo kokybė“2 Komisija dar kartą patvirtino, kad 
įsipareigoja „formuodama politiką ir planuodama veiklą [užtikrinti], kad visada ES teisės 
aktuose būtų nurodomos nereikalingos išlaidos ir tobulintinos sritys“. Siekiant vykdyti šį 
pažadą bus labai svarbu taikyti geresnę vertinimo praktiką.  

Šiame komunikate numatomų reformų tikslas – atsižvelgiant į pažangaus reglamentavimo 
politikos pokyčius atnaujinti Komisijos vertinimo sistemą ir užtikrinti didesnį jos skaidrumą ir 
visapusiškumą. Būtina reguliariai ir metodiškai vertinti įvairių sričių ES politiką, be kito ko, 
kritiškai įvertinti, ar ji atitinka savo paskirtį ir ar ją įgyvendinant užtikrinami numatyti 
pokyčiai ir išvengiama nereikalingos reglamentavimo naštos. Geriau atliekant vertinimą būtų 
daugiau išmokstama, pagerėtų atskaitomybė ir būtų užtikrintas aktyvesnis suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimas. 

Po naujausios konsultacijos3 paaiškėjo, kad, nors suinteresuotosios šalys palaiko bendrą 
vertinimo koncepciją, jų manymu, yra ir tobulintinų dalykų. Jos ragina sukurti skaidresnę ir 
suprantamesnę vertinimo sistemą, pasižyminčią aiškesniu planavimu bei nuoseklia analize. 
Tai padėtų joms teikti reikiamą informaciją ir atsiliepimus ir lengviau suprasti, kas vyktų 
pasibaigus vertinimui. 

Šiame komunikate, atsižvelgiant į dabartinę gerąją Komisijos ir panašią analizę atliekančių 
organizacijų vertinimo praktiką, nurodomos pagrindinės tobulintinos sritys ir Komisijos 
svarstomi pokyčiai, kuriais būtų siekiama visapusiškai pagerinti vertinimo veiklos rodiklius. 
Šiame komunikate dėmesys sutelktas į retrospektyvius vertinimus. Pagal šiame komunikate 
pateikiamus pasiūlymus parengtos peržiūrėtos vertinimo gairės artimiausiu metu bus pateiktos 
aptarti viešose konsultacijose. 

 

                                                            
1 Šiame tekste žodžiai „intervencija“ ir „veiksmas“ vartojami kaip bendri terminai įvairiausiems ES veiksmams, 
įskaitant išlaidų ir ne išlaidų priemones, teisės aktus, prekybos susitarimus ir t. t., įvardyti.  

2 COM(2012) 746 final. 
3 Atsakymų, gautų per 2012 m. konsultaciją su suinteresuotosiomis šalimis dėl pažangaus reglamentavimo ES, 
santrauka pateikiama 
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. DABARTINĖ KOMISIJOS VYKDOMA VERTINIMO VEIKLA 
Vertinant ne tik nustatoma, kas įvyko, bet ir išsiaiškinamos pokyčio priežastys ir pagrįstai 
įvertinama, kiek prie to galėjo prisidėti ES veiksmas. Vertinant siekiama atsakyti į tokius 
klausimus: 

• Ar buvo įgyvendinti tikslai? (veiksmingumas)  

• Ar susijusios išlaidos buvo pagrįstos, atsižvelgiant į užtikrintus pokyčius? 
(efektyvumas)  

• Ar šiuo veiksmu papildomi kiti veiksmai, ar tarp jų esama prieštaros? 
(suderinamumas) 

• Ar ES veiksmas tebėra būtinas? (aktualumas) 

• Ar panašius pokyčius galima arba buvo galima užtikrinti ir be ES veiksmo, ar ES 
veiksmas turėjo lemiamos reikšmės? (ES pridėtinė vertė). 

Atliekant vertinimą aiškinamasi, ar pradinė padėtis pasikeitė, kaip ji pasikeitė ir kodėl, ir taip 
pateikiama faktinių duomenų bei informacijos diskusijai apie dabartinius veiklos rodiklius ir 
galimus pokyčius. Vertinimas labai svarbus mokymuisi organizacijose ir padeda nustatyti 
įvairią patirtį ir ja keistis. Vertinimas – tai galimybė gauti suinteresuotųjų šalių atsiliepimų ir 
prašymų ką nors keisti. Atliekant vertinimą nustatomi ir nenumatyti bei netikėti padariniai, į 
kuriuos taip pat reikia atsižvelgti. Skelbdama atliekant vertinimą nustatytus faktus, Komisija 
viešai prisiima atsakomybę už savo veiksmus – pripažįsta esamus intervencijos veiklos 
rodiklius ir skatina toliau teikti atsiliepimus.  

2.1. Pažanga 
Komisija jau seniai vertina savo išlaidų programas ir yra įsipareigojusi vertinti visą savo 
veiklą, įskaitant teisėkūros ir kitą nefinansinę intervencinę veiklą4. Vertinant išlaidų 
programas dažnai taikomas pakankamai nuoseklus ir standartinis tokio vertinimo planavimo ir 
terminų nustatymo modelis, tačiau reglamentavimo ir kitų politikos veiksmų vertinimo 
praktika yra ne tokia vienoda. Komisija nuo šiol vykdys savo įsipareigojimą „pirmiausia 
įvertinti“5 ir metodiškai užtikrinti, kad visi svarbūs pasiūlymai dėl peržiūros būtų teikiami tik 
išsamiai įvertinus, kaip veikia esamas ES veiksmas.  

Tinkamumo patikros6 – tai išsamūs politikos vertinimai, kuriais tikrinamas daugiau nei vienas 
teisės aktas. Atliekant šias patikras vertinama, ar tam tikros politikos srities reglamentavimo 
sistema atitinka savo paskirtį ir, jei ne, ką reikėtų keisti. Tokių patikrų koncepcijai išbandyti 
buvo atliktos bandomosios tinkamumo patikros, kurios suteikė vertingos informacijos, ką dar 
                                                            
4 Žr. Komisijos vidaus kontrolės standartą nr. 14 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf ir Komisijos 
finansinį reglamentą ir jo įgyvendinimo taisykles 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm. 
5 COM(2010) 543 galutinis.  
6 Šiame tekste žodis „vertinimas“ yra tolygus sąvokai „tinkamumo patikra“. Tinkamumo patikros koncepcija 
pristatyta dokumente COM(2010) 543 galutinis. 

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 

 

reikėtų tobulinti. Tuo remiantis buvo parengta ir įvairiose Komisijos tarnybose įdiegta nauja 
tinkamumo patikrų koncepcija. Tinkamumo patikrų planavimas išsamiau aptartas REFIT 
komunikate7. 

Poveikio vertinimo valdybos (PVV) 2012 m. ataskaitoje8 pažymima, kad „į daugybę poveikio 
vertinimų nėra įtraukta ex post vertinimų rezultatų“. Komisija ketina užtikrinti, kad atliekant 
ateities (poveikio) vertinimus būtų visapusiškai naudojamasi turimais retrospektyvių 
vertinimų rezultatais. Pati PVV įsipareigojo tikrinti, ar tokie vertinimai buvo atlikti ir ar jų 
išvadomis pasinaudota susijusiuose poveikio vertinimuose. Ji taip pat paskatino atliekant 
poveikio vertinimus dar metodiškiau stengtis nustatyti būsimo vertinimo ir stebėsenos 
reikalavimus. Komisija užtikrins, kad poveikio vertinimai būtų pratęsiami vertinant, kaip 
veikia priimti veiksmai, ir taip visiškai užbaigiamas vertinimo ciklas. 

2.2. Dabartinis vertinimo veiklos organizavimas 
Komisijoje yra nustatytos struktūros vertinimui atlikti. Vertinimai Komisijoje organizuojami 
decentralizuotai. Kiekvienas generalinis direktoratas atsako už savo veiklos vertinimą ir gali 
nustatyti to generalinio direktorato poreikius ir reikalavimus atitinkančią vertinimo funkcijos 
struktūrą. Vertinimo funkcijos vykdytojai koordinuoja ir remia generalinio direktorato 
vykdomą vertinimo veiklą, taip pat skatina atlikti pagrįstus ir objektyvius vertinimus. 
Generalinis sekretoriatas atsako už pagalbinių priemonių, įskaitant gaires9, teikimą ir 
užtikrina, kad būtų laikomasi vertinimo standartų10. 

Daugumą vertinimų atlieka išorės paslaugų teikėjai, t. y. Komisija samdo konsultantus, 
kuriems pavedama surinkti ir išanalizuoti reikiamus duomenis ir atsakyti į vertinimo 
klausimus. Atskirus vertinimus stebi valdymo grupės, kurios pataria ir padeda vertinimus 
atliekantiems subjektams ir prisideda prie vertinimų kokybės užtikrinimo. 

Komisijos vertinimo standartai yra visapusiški ir primena kitų panašių tarptautinių 
organizacijų taikomus standartus. Šie standartai apima visą vertinimo procesą: nuo 
apsirūpinimo ištekliais, vertinimo veiklos organizavimo ir planavimo iki vertinimo rengimo, 
atlikimo ir galiausiai jo rezultatų sklaidos ir naudojimo. Šiais standartais Komisija 
įpareigojama atlikti aukštos kokybės vertinimus, kuriais būtų padedama užtikrinti geresnį 
reglamentavimą ir kurių rezultatai būtų geriau integruojami į Komisijos strateginio planavimo 
ir programavimo ciklą. 

 

 

3. POKYČIUS SKATINANTYS VEIKSNIAI 
Dabartinė vertinimo praktika turėtų būti tobulinama dėl toliau nurodytų priežasčių. 

                                                            
7 Paskelbta http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm. 

8 Paskelbta http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf. 
9 „ES veiklos vertinimas. Praktinis vadovas Komisijos tarnyboms“ (2004). 
10 Pirmą kartą paskelbti 2004 m. gairių A priede ir atnaujinti Komisijos komunikate „Reagavimas į strateginius 
poreikius – intensyvesnė vertinimo veikla“, SEC(2007) 213.   

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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3.1. Kultūros „pirmiausia įvertinti“ įtvirtinimas ir kokybės gerinimas 
Gali būti linkstama dėmesį telkti į ateitį ir naujas iniciatyvas. Tačiau pokyčiai daug kainuoja, 
ir jiems įgyvendinti reikia daug laiko, todėl jie turi būti pagrįsti ir prieš žengiant tolyn reikia 
įdėmiau pažvelgti atgal. Prieš siūlant tolesnius veiksmus ar pokyčius reikia nustatyti, kaip bus 
atliekamas jau vykdomo ES veiksmo vertinimas, skirti tam reikiamų išteklių ir užtikrinti, kad 
tie vertinimai būtų atlikti.  

Būtina sustiprinti rezultatų vertinimo ir poveikio vertinimo ryšį. Tai turėtų būti 
nenutrūkstamas ciklas: kokybiškas pasirengimas intervencijai (t. y. poveikio vertinimas) 
turėtų padėti atlikti gerą rezultatų vertinimą, o informacija, gauta atliekant rezultatų 
vertinimus, per kuriuos turėtų būti nustatomos problemos, trūkumai, sunkumai ir sėkmės 
pavyzdžiai, turėtų padėti parengti gerus poveikio vertinimus.  

Nors vertinimai dažnai parodo esamą padėtį, juos atliekant ne visada pakankamai 
išanalizuojamos įvykių priežastys ir išnagrinėjama, ar konkretų pokytį iš tiesų iš dalies lėmė 
ES veiksmas ir kiek tas pokytis atitinka visus pradinius lūkesčius. Nepaisant įsipareigojimo 
politiką formuoti remiantis faktais, vertinimams pagrįsti ne visada pateikiama pakankamai 
duomenų ir suinteresuotųjų šalių nuomonių. Komisija dažnai yra priklausoma nuo valstybių 
narių teiktinų duomenų. Daugiau dėmesio reikia skirti ir paties vertinimo proceso riboms ir 
įvertinti, kaip tai veikia gebėjimą daryti patikimas išvadas. Taip pat būtų galima nuodugniai 
apsvarstyti ir riziką, su kuria susiduriama, bei galimą jos poveikį bendrai ES veiksmo sėkmei. 

Vertinimas dažnai pradedamas laikantis prielaidos, kad ES veiksmas bus ir toliau 
įgyvendinamas ir kad bus atlikta keitimų. Vertinant kartais skiriama nepakankamai dėmesio 
kylančioms problemoms ir sunkumams, kurie tam tikru atžvilgiu yra svarbesni už sėkmingai 
veikiančius dalykus. Atliekant vertinimą visų pirma turėtų būti siekiama kritiškai įvertinti, 
kaip būtų galima pagerinti veiklos rodiklius. Tai reiškia, kad turi būti ieškoma ir blogos, ir 
geros praktikos pavyzdžių ir pateikiama išsamių bei objektyvių faktinių duomenų, kuriais 
remiantis būtų galima nuspręsti, ar ES veiksmą vykdyti toliau nepakeistą, ar reikėtų atlikti 
keitimų arba apskritai nustoti jį vykdyti. REFIT peržiūra11 parodė, kad pažanga daroma, 
tačiau dar yra ką tobulinti. Siekiant kritiškai įvertinti dabartinę padėtį ir pagerinti ES teisyno 
valdymą galima padaryti daugiau. 

3.2. Poreikis atnaujinti ir labiau suvienodinti vertinimo metodus 
Dabartinės vertinimo gairės turi būti atnaujintos, kad būtų atsižvelgta į naujausius pažangaus 
reglamentavimo politikos pokyčius ir kad būtų nustatyti būtiniausios praktikos standartai, 
kurių turėtų būti laikomasi Komisijoje. 

Generaliniuose direktoratuose vienais tarpsniais taikyta vienoda, kitais – skirtinga vertinimo 
praktika, nes laikui bėgant ji buvo plėtojama, atsižvelgiant į naujus poreikius ir pokyčius, taip 
pat į skirtingų politikos sričių pobūdį. Tai lėmė vertinimo veiklos planavimo, masto, metodų, 
turinio ir galutinės kokybės skirtumus. Ne visuose teisės aktuose yra aiškiai nustatytas 
įpareigojimas ateityje atlikti retrospektyvų vertinimą ir ne visada numatyti realistiški jo 
terminai, kurių laikantis jau būtų galimi gauti reikiami duomenys ir informacija.  

Galima dar daug nuveikti gerinant ilgalaikį planavimą, didinant skaidrumą, ilginant 
išankstinio įspėjimo laikotarpį ir užtikrinant, kad būtų geriau iš anksto žinoma apie vertinimo 
                                                            
11  Pradiniai rezultatai pateikti dokumente SWD(2013) 401 final. 
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darbų pobūdį ir terminus. Planavimas – pirmas ir labai svarbus bet kurio vertinimo proceso 
etapas. Dėl prasto planavimo gali būti nespėta laiku pateikti vertinimo rezultatų, todėl būtų 
gaunama mažiau politikai formuoti reikiamos informacijos ir faktinių duomenų. Geresnis 
išankstinis planavimas visų pirma būtinas siekiant užtikrinti, kad vertinimas atliktų savo 
vaidmenį pažangaus reglamentavimo cikle ir kad vertinimo rezultatus būtų galima laiku 
panaudoti kaip tvirtą pagrindą svarstymams, ar reikia tolesnių veiksmų. Šiuo metu planavimo 
mastas ir apimtis atskirose Komisijos tarnybose skiriasi, ir ne visada aišku, kaip nustatomi 
prioritetai. Siūlomi pokyčiai ne visada aiškiai susiejami su vykdomų veiksmų veikimo 
rodikliais. Suinteresuotosioms ir išorės šalims sudėtinga laiku teikti reikiamą informaciją.  

Gali būti sunku nuspręsti, kada atlikti vertinimą. Dažnai tenka ieškoti kompromiso tarp 
pageidaujamo vertinimo rezultatų pateikimo laiko (kad šiais rezultatais būtų galima remtis 
priimant sprendimus) ir tuo metu turimų duomenų (kurių reikia išsamiai faktinių duomenų 
bazei suformuoti ir analizei atlikti). Skirtingose politikos srityse pageidaujami pokyčiai 
įvyksta per skirtingą laiką, todėl kyla sunkumų dėl galimų gauti duomenų ir sunku nustatyti 
standartinius vertinimo terminus. Į tokius apribojimus turi būti atsižvelgiama rengiant 
vertinimo ar peržiūros sąlygas ir pirmą kartą planuojant vertinimo veiklą. 

Be galimų gauti statistinių duomenų daug svarbios informacijos, būtinos geram vertinimui 
atlikti, gali pateikti suinteresuotosios šalys ir (tiesioginį ar netiesioginį) poveikį patiriantys 
subjektai, kurių gyvenime dėl ES politikos ir vėlesnių valstybių narių veiksmų gali įvykti 
pokyčių. Šios suinteresuotosios šalys gali pateikti vertingų įžvalgų apie tai, kas faktiškai 
vyksta tam tikroje srityje, tačiau dažnai jos nebūna iš anksto įspėtos, todėl vargiai gali laiku 
pateikti tinkamai parengtos reikiamos informacijos.  

3.3. Kokybės užtikrinimas ir kokybės vertinimas 
Siekiant užtikrinti, kad Komisijos atliekami vertinimai atitiktų pakankamai aukštus standartus, 
būtų pakankamai kritiški ir nešališki (nepriklausomi), būtina nustatyti aiškų bendrą peržiūros 
procesą. 

Šiuo metu kokybės užtikrinimu rūpinasi generalinių direktoratų vertinimo funkcijos 
vykdytojai ir (arba) valdymo grupės. Kartais generaliniai direktoratai panaudoja daugiau 
išteklių, pavyzdžiui, į valdymo grupių sudėtį įtraukia išorės suinteresuotąsias šalis arba į 
konkretaus vertinimo kokybės užtikrinimo procesą įtraukia mokslo srities atstovus.  

Pagal vertinimo standartus valdymo grupė bendromis jėgomis (kartu su vertinimą valdančiais 
pareigūnais) atlieka galutinės vertinimo ataskaitos kokybės vertinimą. Atliekant šį kokybės 
vertinimą turėtų būti kritiškai įvertinamas vykdytas vertinimo procesas, naudoti informacijos 
šaltiniai, atlikta analizė ir padarytos išvados. Kokybės vertinimo ataskaitos skelbiamos ne 
visada – priešingai nei PVV nuomonės, kurios visada skelbiamos kartu su galutine poveikio 
vertinimo ataskaita ir visais susijusiais Komisijos pasiūlymais. 

 

4. NAUJO METODO PROJEKTAS 
Toliau nurodyti tobulinimai, kuriais siekiama gerinti vertinimo veiklą Komisijoje, siūlomi 
remiantis dabartiniais pagrindais ir gerąja praktika.  
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4.1. Nuoseklumo ir aiškumo didinimas – bendra apibrėžtis ir procesas 
Naujose gairėse bus nusakyta ir apibrėžta, kas yra išsamus vertinimas, ir patariama, iš ko 
galėtų susidėti gera vertinimo ataskaita. Tinkamas (proporcingos) analizės lygis nustatomas 
atsižvelgiant į konkrečios politikos svarbą, ES veiksmo sudėtingumą ir jo vietą politikos cikle. 
Daugiausiai pastangų reikės dėti siekiant strategiškai valdyti tyrimus, peržiūras ir vertinimus, 
kad būtų optimaliai naudojami ištekliai ir užtikrinama, kad gauti duomenys būtų kaupiami 
bendroje vertinimo sistemoje, iš kurios būtų laiku perduodama sprendimams priimti aktuali 
informacija. Komisijoje vertinimas naujai galėtų būti apibrėžiamas kaip kritiškas, faktiniais 
duomenimis pagrįstas vertinimas, ar ES veiksmas (-ai) atitinka poreikius, kuriuos juo (jais) 
buvo siekiama patenkinti, ir ar šio veiksmo (-ų) poveikis faktiškai yra toks, kaip tikėtasi. Šis 
vertinimas – tai daugiau nei vertinimas, ar kažkas įvyko, ar ne; šiuo vertinimu nagrinėjami ir 
priežastiniai ryšiai, t. y. aiškinamasi, ar veiksmu, kurio ėmėsi tam tikra šalis, buvo pakeista 
elgsena ir ar įvyko numatyti pokyčiai ir (arba) kokių nors nenumatytų pokyčių.  

Atliekant bet kokį vertinimą turėtų būti nagrinėjamas ES veiksmo veiksmingumas, 
efektyvumas, aktualumas, suderinamumas ir ES pridėtinė vertė arba pagrindžiama, kodėl to 
nėra daroma. 

Nors kiekvienas vertinimas turi būti pritaikytas konkretiems poreikiams, priklausantiems nuo 
aplinkybių, galima nustatyti ir tam tikrus bendro proceso, tinkamo įvairiems ES veiksmams 
vertinti, elementus (pavyzdžiui, standartinius šablonus, naudotinus pagrindiniuose vertinimo 
etapuose12).  

4.2. Tinkamumo patikrų įtvirtinimas13 
Tinkamumo patikroms taikomi galiojantys vertinimo standartai ir gairės. Šių patikrų tikslas – 
nustatyti per didelės administracinės (reglamentavimo) naštos atvejus, dubliavimąsi, spragas, 
nenuoseklumą ir (arba) per ilgesnį laiką galėjusias atgyventi priemones, kad būtų galima 
pradėti diskusiją dėl svarstomų veiksmų veiksmingumo, efektyvumo, aktualumo, 
suderinamumo ir ES pridėtinės vertės.  

Kitaip nei atliekant atskiro veiksmo vertinimą, tinkamumo patikromis turėtų būti vertinamos 
veiksmų, kurių tikslai panašūs arba iš dalies sutampa, grupės, o ne nepriklausomi pavieniai 
aspektai, tarp kurių nėra tarpusavio sąveikos ar ryšio. Šiomis patikromis turėtų būti siekiama 
ne užpildyti anksčiau atliktų pavienio veiksmo vertinimų spragas, o leisti susidaryti išsamesnį 
vaizdą, kurį būtų galima gauti atliekant kelis atskirus pavienių veiksmų vertinimus.  

Atlikus bandomąsias patikras paaiškėjo, kad tokia investicija gali būti ekonomiškai efektyvus 
būdas rinkti faktinius duomenis, kurių reikia geresniam politikos formavimui užtikrinti. 
Tinkamumo patikras atliekant ir toliau, bus galima nustatyti bendrą ES veiksmų poveikį ir 
atlikto supaprastinimo bei naštos sumažinimo mastą.  

                                                            
12 Tai galėtų būti vertinimo įgaliojimų, galutinės vertinimo ataskaitos ir galutinės vertinimo ataskaitos kokybės 
vertinimo ataskaitos šablonai. 
13 Iki šiol Komisija yra atlikusi tris bandomąsias tinkamumo patikras ir tebevykdo dar dvi tokias patikras. REFIT 
komunikate numatoma ir daugiau šių patikrų, nes ši priemonė tampa neatskiriama Komisijos vertinimo 
politikos dalimi. 
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4.3. Vertinimo kultūros skatinimas  
Norint faktiškai užbaigti pažangaus reglamentavimo ciklą ir užtikrinti, kad būtų laiku 
pateikiami politikai formuoti svarbūs vertinimų rezultatai, būtina labiau pakeisti kultūrą. Gera 
politika turi būti pagrįsta išsamiais faktiniais duomenimis – šiuo atžvilgiu svarbiausią 
vaidmenį gali atlikti vertinimo veikla. Reikėtų toliau skatinti laikytis principo „pirmiausia 
įvertinti“.  

Būtina skirti reikiamų išteklių vertinimui organizuoti ir užtikrinti, kad į šią veiklą būtų įtraukti 
visi valdymo lygmenys, o galutiniais vertinimo rezultatais būtų galima plačiau naudotis 
generaliniame direktorate. Vertinimą būtina paversti neatskiriama politikos formavimo ciklo 
dalimi ir aiškiai pripažinti jo rezultatų ir išvadų vaidmens svarbą ir būtinumą svarstant, ar 
reikėtų imtis kokių nors tolesnių veiksmų. 

Siekiant pagerinti atskaitomybę, už vertinimą atsakingos Komisijos tarnybos, nesvarbu, ar jį 
atliko jos pačios, ar išorės paslaugų teikėjas, turėtų skelbti analizės ataskaitą ir tolesnių 
veiksmų planą.  

4.4. Planavimas 
Remiantis REFIT reglamentavimo sričių surašymo principu, reikėtų racionalizuoti planavimo 
procesą; visi generaliniai direktoratai turėtų parengti orientacinius koreguojamuosius 
vertinimo planus, kurie apimtų penkerių metų laikotarpį ir būtų kasmet atnaujinami. 
Planuojant turėtų būti aiškiai susiejami jau prisiimti įvairūs vertinimo įsipareigojimai ir 
nustatoma, kiek išsamiai numatyta vertinti kiekvieną plane nurodytą elementą14.  

Vertinimo veiklos planavimo ir rengimo klausimas turi būti nuodugniai apsvarstytas ir 
sprendžiamas prieš pradedant vykdyti veiksmą arba po svarbių pokyčių15. Kadangi kiekvieno 
veiksmo vykdymo ciklas skirtingas, reikėtų nuodugniau apsvarstyti įgyvendinimo etapą ir 
tikėtinas duomenų gavimo galimybes konkrečiu metu, kad būtų užtikrinta, kad sprendimams 
priimti aktualūs vertinimo duomenys būtų teikiami tinkamesniu laiku16.  

Duomenų stebėsenos ir rinkimo sistema turi būti nustatyta prieš pradedant vykdyti veiksmą17, 
kad, atėjus laikui atlikti vertinimą, naudingiausia informacija būtų lengvai gaunama. Nustatant 
šią sistemą taip pat turėtų būti nurodoma, kuriais atvejais, vykdant duomenų rinkimo, 
stebėsenos ir vertinimo veiklą, bus tikimasi valstybių narių valdžios institucijų pagalbos. 
Reikėtų apsvarstyti ir galimybę atlikti pirminę priemonės veikimo rodiklių patikrą, kad, 
atsižvelgiant į per ją nustatytus veikimo rodiklius ir susijusios rizikos lygį, būtų galima 
nustatyti prioritetus ir suplanuoti proporcingą vertinimą.  

                                                            
14 Komisija planuoja apžvelgti nuo kitų metų vykdysimos ataskaitų teikimo ir vertinimo veiklos, susijusios su 
išlaidų programomis, aplinkybes, terminus ir organizavimą šių metų ataskaitoje, teikiamoje pagal Sutarties dėl 
ES veikimo 318 straipsnį. 
15 Paskutiniame poveikio vertinimo ataskaitos skyriuje išdėstoma siūloma vykdysimo vertinimo ir stebėsenos 
tvarka. 
16 Į tai atkreiptas dėmesys ir PVV 2011 m. ataskaitoje. 
17 Paprastai ši tvarka turėtų būti nustatoma atliekant poveikio vertinimą. 
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Iš principo kiekvienas už politiką ir programas atsakingas generalinis direktoratas kasmet 
turėtų atlikti bent vieną vertinimą arba tinkamumo patikrą. 

Siekiant padidinti skaidrumą, vertinimo veiklos planai turėtų būti viešai skelbiami 
pagrindinėje interneto svetainėje ir pridedami prie generalinių direktoratų valdymo planų.  

4.5. Tinkamas rengimas – aktualesni, išsamesni ir tikslesni vertinimai 
Rengiant vertinimą reikėtų pagrįstai ir realiai numatyti, ką bus galima vertinti konkrečiu metu 
ir pasirinkti tokį metodą, kurį taikant būtų daugiausiai pasinaudojama lengvai gaunamais 
faktiniais duomenimis. Vertinimo mastas ir paskirtis turėtų būti aiškiai apibrėžiami proceso 
pradžioje – turi būti nustatomi vertinimo tikslai ir patvirtinama, kad vertinant bus 
analizuojami penki pagrindiniai aspektai (veiksmingumas, efektyvumas, aktualumas, 
suderinamumas, ES pridėtinė vertė) arba, išimtiniais atvejais, paaiškinama, kodėl to nebus 
daroma. Taip pat reikėtų apsvarstyti ir, kaip būtų geriausia išanalizuoti kitus pagrindinius 
aspektus, svarbius konkrečiai politikos sričiai ar veiklai, pavyzdžiui, konkurencingumą 
(įskaitant tarptautinį konkurencingumą) ir įgyvendinimo išlaidas, atsižvelgiant į galimus su 
metodika ir duomenimis susijusius apribojimus. 

Jau pačioje proceso pradžioje turėtų būti aišku, kaip bus atliekamas vertinimas ir kaip bus 
pasinaudota jo duomenimis. Šių planų santrauka turėtų būti viešai skelbiama vertinimo 
įgaliojimuose, kad visos suinteresuotosios šalys bet kuriuo proceso etapu galėtų lengviau 
susipažinti su skaidresne informacija apie numatomą vertinimo mastą, paskirtį ir grafiką. Jei 
procese dalyvauja išoriniai paslaugų teikėjai, jų darbų techninės užduotys turėtų būti 
centralizuotai skelbiamos toje pačioje svetainėje kaip ir vertinimo įgaliojimai. Taip būtų 
užtikrintas skaidresnis ir suprantamesnis vertinimo procesas ir sudarytos sąlygos 
suinteresuotosioms šalims laiku teikti reikiamą informaciją. 

Vertinimo rezultatai ir preliminarus įvertinimas turėtų būti pranešti visoms suinteresuotosioms 
šalims ir aktyviai aptariami bei apsvarstomi. Už vertinimą atsakingos Komisijos tarnybos 
turėtų per šešis mėnesius po galutinės vertinimo ataskaitos baigimo nustatyti, kokių tolesnių 
veiksmų imsis. Jei tai naudinga, reikėtų reguliariai teikti informaciją apie tolesnių veiksmų 
įgyvendinimo pažangą vyresniajai vadovybei.  

Atliekant patį vertinimą, vykdomos konsultacijos turėtų atitikti Komisijos nustatytus 
būtiniausius konsultavimosi standartus. Faktiniai konsultacijų terminai ir metodas, 
nepažeidžiant šių standartų, turėtų būti nustatomi kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į 
būtinybę laikytis proporcingumo principo.   

Būtina skirti daugiau dėmesio pasirengimui įgyvendinti ES lygmeniu priimtus veiksmus 
valstybėse narėse. Siekdama pagelbėti ir padėti valstybėms narėms perkelti teisės aktus į 
nacionalinę teisę, Komisija skelbia įgyvendinimo planus – analogiškai turėtų būti skiriama 
daugiau dėmesio su priimtais teisės aktais ar veiksmais susijusių stebėsenos ir vertinimo 
sistemų pradiniam rengimo etapui. Tai turėtų palengvinti atliekant poveikio vertinimą jau 
nuveiktas darbas. Ateityje kiekvieno su svarbiu pokyčiu susijusio Komisijos pasiūlymo 
įgyvendinimo plane turėtų būti nustatyta vertinimo sistema – nurodyti veiksmo tikslai bei 
rodikliai ir pasiūlytas veiksmo veikimo stebėsenos ir vertinimo veiklos programavimo planas.  

4.6. Kokybės gerinimas ir įvairių peržiūros mechanizmų kūrimas 
Vertinimų procesą ir turinį turėtų pagerinti ir valdymo grupių veikla. Prižiūrėdama, kad būtų 
atliekamos būtiniausios privalomos užduotys, valdymo grupė turėtų smarkiai prisidėti prie 
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vertinimo kokybės užtikrinimo. Jos vaidmuo turėtų būti svarbus ir vertinimo išsamumui, nes 
valdymo grupė užtikrintų, kad vertinant dalyvautų skirtingas nuomones ir įtaką turintys 
techniniai ir veiklos ekspertai ir kitos susijusioje politikos srityje veikiančios šalys. Valdymo 
grupė turėtų prisidėti prie kokybės vertinimo.  

Reikėtų skelbti bent galutinę ataskaitą ir užtikrinti, kad informacijos apie atliktus vertinimus 
kartu su vertinimo įgaliojimais ir kokybės vertinimu būtų galima gauti svetainėje „EU 
Bookshop“. Užtikrinus tokią platesnę sklaidą, visoms suinteresuotosioms šalims būtų 
lengviau nuo pradžios iki galo peržiūrėti visą procesą.  

Būtų galima imtis ir kitų ad hoc iniciatyvų, kurios galėtų padėti pagerinti vertinimo rezultatų 
kokybę. Pavyzdžiui, būtų galima pasitelkti mokslo srities atstovų grupes, kasmet peržiūrėti 
(atsitiktine tvarka) atrinktus atliktus vertinimus siekiant nustatyti gerąją praktiką ir bendrą 
pagerėjimą, pristatyti vertinimus Tarybos darbo grupėse ir Parlamento komitetuose ir t. t. 

Komisija ir toliau ieškos būdų bendradarbiauti su suinteresuotosiomis šalimis ir 
nacionalinėmis ar regionų vyriausybėmis, kad būtų galima keistis patirtimi ir pasimokyti iš 
skirtingų vertinimo sistemų. Komisijai ypač padeda aukšto lygio grupė geresnio 
reglamentavimo klausimams spręsti, kuri ieško galimybių kartu su valstybėmis narėmis 
sukurti ir išbandyti bendro vertinimo metodų, taip pat stengiasi rasti geresnių keitimosi 
turimais duomenimis ir gerąja patirtimi būdų. 

 

5. BENDRA ATSAKOMYBĖ 
Vertinimas – ne vien Komisijos atsakomybė. Valstybėms narėms reikia, kad politika būtų 
formuojama remiantis faktiniais duomenimis, todėl jos taip pat turi būti įsipareigojusios atlikti 
savo vaidmenį, visų pirma teikti reikiamus duomenis. Jos taip pat turėtų aktyviau vertinti, 
kaip įgyvendina ES teisės aktus ar prisideda prie ES veiksmų, ir dalytis su tuo susijusia 
patirtimi. Šiuo atžvilgiu Komisija stengsis užtikrinti, kad jos siūlomi stebėsenos reikalavimai 
būtų kuo veiksmingesni ir paprastesni, kad būtų kuo labiau sumažinta administracinė našta. 

Geresnio reglamentavimo principas įtvirtintas tarpinstituciniuose Europos Komisijos, Europos 
Parlamento ir Tarybos susitarimuose. 2003 m. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros18 nustatyta bendra geresnės teisėkūros strategija, apimanti visą ES teisėkūros 
procesą. Šioms trims institucijoms toliau stiprinant bendradarbiavimą ir bendromis jėgomis 
siekiant užtikrinti, kad priimami vertinimo ir stebėsenos reikalavimai būtų aiškūs, išsamūs, 
veiksmingi ir visiškai atitiktų galutinio pasiūlymo tikslus, būtų galima smarkiai pagerinti 
sprendimus priimantiems subjektams prieinamų faktinių duomenų bazę. Komisija ragina kitas 
institucijas aktyviai aptarti vertinimų rezultatus Tarybos darbo grupėse ir Parlamento 
komitetuose ir skatinti tarpinstitucinę vertinimo kultūrą viso ciklo metu. 

 

                                                            
18 OL C 321, 2003 12 31, p. 1. 
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6. VERTINIMO VEIKLOS ATEITIS KOMISIJOJE 
Komisija yra įsipareigojusi, vykdydama pažangaus reglamentavimo ciklą, nustatyti 
proporcingą ir patikimą vertinimo sistemą. Išsami ir naudinga analizė ir kritiškas ES 
intervencijos rezultatų vertinimas yra būtinybė. Mokantis iš patirties, nustatant efektyviausius 
ir veiksmingiausius veiklos būdus ir kuriant lanksčius ir proporcingus tokių veiksmų analizės 
metodus, bus padidinta atskaitomybė ir sustiprintas ES intervencijos poveikis, nes bus galima 
planuojant veiksmus atsižvelgti į prioritetinius poreikius ir užtikrinti reikiamus aukštos 
kokybės rezultatus. 
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