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1. WPROWADZENIE 
W odpowiedzi na potrzebę stałego ulepszania i wzmacniania sprawowania rządów, Komisja 
Europejska opracowała kompleksową politykę inteligentnych regulacji służącą ułatwieniu 
realizacji celów polityki publicznej przy ponoszeniu jak najmniejszych kosztów i zwiększeniu 
wartości dodanej interwencji UE1. Ocena jest kluczowym narzędziem inteligentnych 
regulacji, ponieważ pomaga Komisji w zbadaniu, czy działania na szczeblu UE rzeczywiście 
przynoszą oczekiwane wyniki i ostatecznie tworzą lepsze warunki dla europejskich obywateli 
i przedsiębiorstw oraz wzmacniają pozycję UE na arenie międzynarodowej.   

W komunikacie z 2012 r. pt. „Sprawność regulacyjna UE”2 Komisja ponownie podkreśliła 
swoje zaangażowanie, aby uczynić „z wykrywania zbędnych kosztów i obszarów, w których 
można poprawić wydajność, integralną i stałą część swojego procesu tworzenia polityki i 
programowania w całej dziedzinie prawodawstwa UE”. Lepsze praktyki w zakresie oceny 
będą odgrywały kluczową rolę w spełnieniu tej obietnicy.   

Reformy przedstawione w niniejszym komunikacie mają na celu dostosowanie systemu ocen 
Komisji do najnowszych zmian w polityce inteligentnych regulacji i uczynienie go bardziej 
przejrzystym i kompleksowym. Polityki UE muszą być regularnie i systematycznie oceniane, 
zwłaszcza pod kątem tego, czy są przydatne do osiągnięcia wyznaczonego celu, czy generują 
oczekiwane zmiany oraz czy unika się niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych. Lepsze 
procedury w zakresie oceny powinny również poprawić wyciąganie wniosków na przyszłość 
oraz zwiększyć odpowiedzialność, a także udział zainteresowanych stron. 

Niedawne konsultacje3 wykazały, że chociaż zainteresowane strony popierają ogólną 
koncepcję oceny, to widzą również możliwość wprowadzenia ulepszeń. Wzywają one do 
zwiększenia przejrzystości i dostępności systemu ocen, do bardziej klarownego planowania i 
spójniejszej analizy. Ułatwiłoby im to przekazywanie odpowiednich informacji i informacji 
zwrotnych oraz pomogłoby zrozumieć, co może nastąpić po zakończeniu oceny. 

W oparciu o istniejące dobre praktyki w zakresie oceny w Komisji i organizacjach 
podejmujących podobne analizy, w niniejszym komunikacie przedstawiono główne obszary 
wymagające poprawy oraz zmiany rozważane przez Komisję w celu wzmocnienia wszystkich 
aspektów realizacji oceny. Komunikat skupia się na ocenach retrospektywnych. Zmienione 
wytyczne dotyczące oceny, oparte na propozycjach przedstawionych w niniejszym 
komunikacie, wkrótce zostaną zgłoszone do konsultacji społecznych. 

                                                            
1 W całym tekście pojęcia „interwencja” i „działanie” używane są jako terminy zbiorcze obejmujące szeroki 
zakres różnych działań UE, w tym działania w zakresie wydatków i działania niezwiązane z wydatkami, 
prawodawstwo, umowy handlowe itd.  

2 COM(2012) 746 final. 
3 Streszczenie odpowiedzi na konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie inteligentnych regulacji w UE 
z 2012 r., dostępne na stronie: 
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. OCENA W KOMISJI: AKTUALNA SYTUACJA 
W ramach oceny badane jest nie tylko to, co się wydarzyło, ale również to, co spowodowało 
zmiany, i jak duża była w tym zasługa działań UE. Podczas oceny szuka się odpowiedzi na 
następujące pytania: 

• Czy cele zostały spełnione? (Skuteczność)  

• Czy poniesione koszty były uzasadnione, biorąc pod uwagę zmiany, jakie osiągnięto? 
(Wydajność)  

• Czy działania stanowią uzupełnienie innych działań lub czy istnieją sprzeczności? 
(Spójność) 

• Czy działanie UE nadal jest konieczne? (Przydatność) 

• Czy podobne zmiany można by lub można było osiągnąć bez działania na poziomie 
UE, czy też działania UE spowodowały zmianę? (Wartość dodana UE) 

Podczas badania czy, w jaki sposób i dlaczego początkowa sytuacja uległa zmianie, ocena 
dostarcza danych faktograficznych i wnosi wkład do debaty na temat obecnych wyników i 
możliwych zmian. Ocena odgrywa istotną rolę w organizacyjnym uczeniu się, a także 
określaniu różnych praktyk i dzieleniu się nimi. Daje ona możliwość otrzymywania 
informacji zwrotnych od zainteresowanych stron i wniosków o zmiany. Szczegółowa ocena 
pozwala również wykryć niezamierzone i nieoczekiwane skutki, które również trzeba wziąć 
pod uwagę. Poprzez publikację wyników oceny Komisja publicznie bierze odpowiedzialność 
za swoje działania, przyznając, jakie wyniki przynosi dana interwencja, i zapraszając do 
przekazywania dalszych informacji zwrotnych.  

2.1. Postęp 
Komisja już od dawna przeprowadza oceny swoich programów wydatkowania środków i 
dąży do przeprowadzania ocen wszystkich swoich działań, w tym interwencji legislacyjnych i 
innych interwencji niezwiązanych z finansowaniem4. Mimo że istnieje dość spójny i 
standardowy model stosowany podczas planowania i ustalania harmonogramu ocen 
programów wydatkowania środków, procedury podczas oceny środków regulacyjnych i 
innych środków politycznych są bardziej zróżnicowane. Komisja będzie odtąd wypełniała 
swoje zobowiązania wynikające z polityki „najpierw oceniaj”5 i będzie systematycznie 
zapewniać, aby wszystkie znaczące wnioski w sprawie przeglądu były poparte rozbudowaną 
oceną realizacji obecnych działań UE.  

                                                            
4 Zob. standard kontroli wewnętrznej Komisji nr 14, dostępny na stronie: 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf, 
rozporządzenie finansowe Komisji oraz jego przepisy wykonawcze, dostępne na stronie: 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm  
5 COM (2010) 543 final.  

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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„Kontrole sprawności”6 to wszechstronne oceny polityki obejmujące kilka aktów prawnych. 
Służą one do oceny tego, czy ramy regulacyjne danej dziedziny polityki są adekwatne do jej 
celu, a jeśli nie, to co należy zmienić. Przeprowadzono pilotażowe „kontrole sprawności”, 
które pozwoliły przetestować tę koncepcję i dostarczyły cennych spostrzeżeń na przyszłość. 
Na tej podstawie opracowano nowe „kontrole sprawności” i wdrożono je w różnych służbach 
Komisji. W komunikacie REFIT7 przedstawiono dalsze plany dotyczące „kontroli 
sprawności”. 

W rocznym sprawozdaniu Rady ds. Ocen Skutków za 2012 r.8 stwierdzono, że „znaczna 
liczba ocen skutków nie uwzględniała wyników oceny ex post”. Komisja zamierza w pełni 
wykorzystać w przyszłych ocenach (ocenach skutków) dostępne wyniki oceny 
retrospektywnej. Rada ds. Ocen Skutków zobowiązała się do sprawdzenia, czy taka ocena 
została przeprowadzona i czy wyciągnięte z niej wnioski zostały wykorzystane w 
powiązanych ocenach skutków. Rada wypowiedziała się również za tym, aby w ocenach 
skutków lepiej określać wymogi dla przyszłych ocen i monitorowania. Komisja zagwarantuje 
działania następcze w związku z ocenami skutków w ramach swojej późniejszej oceny 
realizacji przyjętych środków, co zapewni zakończenie cyklu oceny. 

2.2. Obecna struktura 
W całej Komisji istnieją struktury odpowiedzialne za przeprowadzanie oceny. Ramy 
organizacyjne dotyczące ocen są zdecentralizowane. Poszczególne dyrekcje generalne są 
odpowiedzialne za ocenę swojej działalności i mogą zorganizować odpowiednie jednostki w 
taki sposób, aby odzwierciedlały one potrzeby i wymogi danej dyrekcji. Jednostki 
odpowiedzialne za ocenę koordynują i wspierają działania związane z oceną w danej dyrekcji 
generalnej oraz propagują dobrze udokumentowane i obiektywne oceny. Sekretariat 
Generalny odpowiada za działania wspierające, w tym zapewnianie wytycznych9, oraz za 
dopilnowanie, aby przestrzegano standardów oceny10. 

Zdecydowana większość ocen jest zlecana na zewnątrz, tj. Komisja wynajmuje konsultantów 
do zgromadzenia i przeanalizowania odpowiednich danych oraz udzielenia odpowiedzi na 
szereg „pytań wykorzystywanych w procesie oceny”. Przebieg poszczególnych ocen jest 
monitorowany przez grupy sterujące, które dostarczają wskazówek i wsparcia dla ocen i 
uczestniczą w zapewnianiu ich jakości. 

Standardy oceny w Komisji są kompleksowe i podobne do norm stosowanych w innych 
porównywalnych organizacjach międzynarodowych. Obejmują one pełny proces oceny: od 

                                                            
6 W niniejszym tekście, tam gdzie wspomina się o ocenie, stosowane może być w równym stopniu pojęcie 
„kontroli sprawności”.  Koncepcja „kontroli sprawności” wprowadzona została w dokumencie COM (2010) 543 
final. 
7 Dostępny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm 

8 Dostępne na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf 

9 Ocena działań UE Praktyczny przewodnik dla służb Komisji (2004) 
10 Pierwotnie opublikowane w załączniku A do wytycznych z 2004 r. i uaktualnione w komunikacie Komisji 
„Odpowiedź na strategiczne potrzeby: bardziej intensywne wykorzystanie ocen” – 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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pozyskiwania środków, organizacji i planowania działań w ramach oceny po koncepcję, 
przeprowadzanie i ostatecznie rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników ocen. 
Zobowiązują one Komisję do przeprowadzania ocen wysokiej jakości, które przyczyniają się 
zarówno do lepszego stanowienia prawa, jak i lepszego włączenia wyników ocen do cyklu 
planowania i programowania strategicznego Komisji. 

 

 

3. CZYNNIKI STYMULUJĄCE ZMIANY 
Obecne praktyki w zakresie ocen powinny zostać usprawnione z następujących względów: 

3.1. Zakorzenienie kultury „najpierw oceniaj” oraz poprawa jakości 
Istnieje silna tendencja, aby patrzeć w przyszłość i koncentrować się na nowych inicjatywach. 
Ale zmiany są kosztowne, a ich wdrożenie jest czasochłonne–, dlatego powinny one być 
uzasadnione. Zanim ruszy się naprzód, należy uważnie spojrzeć wstecz. Niezbędne jest 
uznanie znaczenia oceny w strukturze działań UE, przeznaczenie na nią odpowiednich 
zasobów i upewnienie się, że przed zaproponowaniem dalszych działań lub zmian 
przeprowadzana jest ocena.  

Należy wzmocnić związek pomiędzy oceną a oceną skutków. Powinna istnieć stała zależność: 
na dobrą ocenę wpływ powinna mieć jakość działań przygotowawczych (np. oceny skutków), 
a dobra ocena skutków powinna uwzględniać wyniki oceny, w ramach której określono 
problemy, braki, wyzwania i osiągnięcia.  

Chociaż oceny często przedstawiają bieżącą sytuację, nie zawsze wystarczająco badają 
przyczyny danego wydarzenia, to, czy pewne zmiany można przypisać działaniom UE, oraz 
w jakim stopniu zmiana spełniła pierwotne oczekiwania. Pomimo zobowiązania do 
prowadzenia polityki opartej na faktach oceny nie zawsze są poparte wystarczającymi danymi 
i opinią zainteresowanych stron. Komisja często jest uzależniona od danych przekazanych 
przez państwa członkowskie. Należy również zwrócić większą uwagę na ograniczenia 
samego procesu oceny i na to, w jaki sposób wpływają one na zdolność do wyciągnięcia 
właściwych wniosków. Należałoby również rozważyć zagrożenia i ich ewentualny wpływ na 
ogólne powodzenie działań UE. 

Ocena często rozpoczyna się przy założeniu, że działanie UE będzie kontynuowane i że 
nastąpią zmiany. Niektóre oceny nie koncentrują się w wystarczającym stopniu na 
napotkanych problemach i trudnościach–, które w pewien sposób mają większe znaczenie niż 
propagowanie tego, co funkcjonuje właściwie. Głównym celem oceny powinno być 
doprowadzenie do poprawy realizacji, co oznacza przyjrzenie się zarówno dobrym, jak i złym 
praktykom. Ocena powinna dostarczać solidnych i obiektywnych danych potrzebnych do 
podjęcia decyzji, czy działanie UE powinno być kontynuowane, czy też należy je zmienić 
albo nawet wstrzymać. Przegląd REFIT11 pokazał, że osiągnięto postępy, jednak wiele można 
jeszcze poprawić. Potrzebne są dalsze wysiłki, aby zakwestionować status quo i usprawnić 
zarządzanie dorobkiem prawnym UE. 

                                                            
11  Wstępne wyniki przedstawiono w DRSK (2013) 401 final. 
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3.2. Konieczność aktualizacji i poprawy spójności podejścia 
Obecne wytyczne dotyczące oceny muszą zostać aktualizowane, by odzwierciedlić najnowsze 
zmiany w zakresie polityki inteligentnych regulacji oraz ujednolicić minimalne wymogi w 
całej Komisji. 

W dyrekcjach generalnych istnieją zarówno spójne, jak i rozbieżne tendencje w zakresie 
przeprowadzania oceny, ponieważ zmieniały się one ze względu na nowe potrzeby i rozwój 
sytuacji, jak również z uwagi na charakter różnych obszarów polityki. Doprowadziło to do 
różnic pod względem planowania, zakresu, metod, zawartości i jakości ocen. Nie wszystkie 
akty prawne UE zawierają wyraźne zobowiązanie do prowadzenia w przyszłości oceny 
retrospektywnej, realistycznie zaplanowanej, tak aby dostępne były niezbędne dane i 
informacje.  

Jeśli chodzi o charakter i ramy czasowe oceny, można znacznie usprawnić planowanie 
długoterminowe, zwiększyć przejrzystość i zapewnić lepsze wcześniejsze powiadamianie i 
przewidywalność. Planowanie to pierwszy i ważny krok w każdym procesie oceny — złe 
planowanie może prowadzić do tego, że wyniki oceny nie będą dostępne w odpowiednim 
czasie, co zmniejsza ilość dostępnych i udokumentowanych informacji potrzebnych do 
kształtowania polityki. Lepsze planowanie z wyprzedzeniem jest szczególnie istotne, jeżeli 
ocena ma spełnić swoją rolę w cyklu polityki inteligentnych regulacji oraz zapewnić solidny i 
terminowy punkt wyjścia do zastanowienia się nad tym, czy konieczne jest podjęcie dalszych 
działań. Obecnie zakres takiego planowania różni się w poszczególnych służbach Komisji; 
nie zawsze jest również jasne, w jaki sposób określa się priorytety. Nie zawsze zrozumiały 
jest związek między realizacją istniejących działań a proponowanymi wariantami zmian. 
Zainteresowane strony i podmioty zewnętrzne mają trudności z terminowym przekazywaniem 
informacji i uwag.  

Trudności może sprawiać również decyzja, kiedy przeprowadzić ocenę. Często trzeba znaleźć 
kompromis pomiędzy terminem przeprowadzenia oceny (tak aby wyniki mogły zostać 
uwzględnione w procesie podejmowania decyzji) a dostępną ilością danych (niezbędnych do 
stworzenia solidnych podstaw faktograficznych i przeprowadzania analizy). Pożądane zmiany 
następują w różnym czasie w zależności od różnych polityk, co przysparza problemów z 
dostępnością danych oraz utrudnia ujednolicenie terminu przeprowadzania ocen. Takie 
ograniczenia muszą być wzięte pod uwagę podczas opracowywania klauzul dotyczących 
oceny lub przeglądu oraz podczas wstępnego planowania ocen. 

Oprócz wszelkich dostępnych danych statystycznych, większość istotnych informacji 
koniecznych do przeprowadzenia odpowiedniej oceny pochodzi od bezpośrednio i pośrednio 
zainteresowanych stron i podmiotów – których codzienne życie może ulec zmianie w wyniku 
polityki UE i działań następczych państw członkowskich. Zainteresowane podmioty mają 
wiele cennych spostrzeżeń na temat tego, co rzeczywiście ma miejsce w terenie – jednak 
często brak wcześniejszego powiadomienia utrudnia im przekazywanie uwag w sposób 
terminowy i dobrze zorganizowany.  

3.3. Zapewnianie jakości i ocena jakości 

Potrzebny jest jasny i wspólny proces kontroli powalający zagwarantować, że oceny 
przeprowadzane przez Komisję odpowiadają właściwym wysokim standardom, że przyjęto 
wystarczająco krytyczne podejście i że oceny są bezstronne (niezależne). 
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Obecnie zapewnianiem jakości zajmują się jednostki odpowiedzialne za ocenę w danej 
dyrekcji generalnej lub grupy sterujące. Czasami dyrekcje generalne korzystają z innych 
zasobów, na przykład poprzez zaangażowanie podmiotów zewnętrznych w grupach 
sterujących lub poprzez zaangażowanie pracowników akademickich w zapewnienie jakości 
danej oceny.  

Zgodnie ze standardami oceny grupa sterująca wspólnie opracowuje (wraz z urzędnikami 
kierującymi oceną) ocenę jakości końcowego sprawozdania z oceny. Ocena jakości powinna 
krytycznie oceniać przeprowadzony proces oceny, wykorzystane źródła informacji, 
opracowaną analizę i wyciągnięte wnioski. Ocena jakości nie zawsze jest publikowana, w 
odróżnieniu od opinii Rady ds. Oceny Skutków, które są systematycznie udostępniane wraz z 
wersją ostateczną oceny skutków oraz wszystkimi powiązanymi wnioskami Komisji. 

 

4. ZAŁOŻENIA NOWEGO PODEJŚCIA 
Usprawnienia opisane poniżej opierają się na istniejących fundamentach i dobrych 
praktykach. Mają na celu wzmocnienie oceny w Komisji.  

4.1. Poprawa spójności i jasności: określenie wspólnej definicji i procesu 
Nowe wytyczne przedstawią i określą wyznaczniki rozbudowanej oceny, jak również 
zapewnią wskazówki określające, co powinno zawierać dobre sprawozdanie z oceny. 
Odpowiedni poziom (proporcjonalnej) analizy określony jest w oparciu o znaczenie polityki, 
złożoność działań UE oraz etap cyklu politycznego. Potrzebne będą znaczne wysiłki, aby 
strategicznie zarządzać badaniami, przeglądami i ocenami w celu zoptymalizowania 
wykorzystania zasobów oraz zapewnienia, aby były one wykorzystywane w ramach oceny, 
dostarczając terminowego i odpowiedniego wkładu do procesu decyzyjnego. W Komisji 
nowa definicja oceny mogłaby oznaczać: krytyczne, oparte na faktach stwierdzenie, czy 
działania UE odpowiedziały na potrzeby, które miały zaspokoić, i czy faktycznie osiągnięto 
oczekiwane efekty. Będzie ono wykraczało poza ocenę, czy coś się wydarzyło czy nie, 
badając również związek przyczynowo-skutkowy – czy działanie podjęte przez daną stronę 
wpłynęło na zachowania i doprowadziło do oczekiwanych zmian lub wszelkich innych 
nieprzewidzianych zmian.  

Wszystkie oceny powinny analizować skuteczność, wydajność, przydatność, spójność i 
wartość dodaną działania UE lub uzasadniać, dlaczego od tego odstąpiono. 

Chociaż każda ocena musi być dostosowana do potrzeb określonych okoliczności, pewne 
elementy wspólnego procesu mogą być stosowane wobec wielu działań UE (np. poprzez 
stosowanie standardowych modeli dla najważniejszych etapów oceny12).  

                                                            
12 Mogłyby one obejmować mandat oceny, końcowe sprawozdanie z oceny, a także ocenę jakościową 
końcowego sprawozdania z oceny. 
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4.2. Zakorzenienie „kontroli sprawności”13 
„Kontrole sprawności” podlegają obowiązującym standardom i wytycznym oceny. Ich celem 
jest wykrycie nadmiernych obciążeń administracyjnych/regulacyjnych, pokrywania się 
przepisów, luk, niespójności bądź przestarzałych środków, które mogły się z czasem pojawić, 
w celu rozpoczęcia dyskusji na temat skuteczności, wydajności, przydatności, spójności i 
europejskiej wartości dodanej rozpatrywanych działań.  

W porównaniu z oceną indywidualnych działań, „kontrole sprawności” powinny raczej 
obejmować grupy działań, które służą podobnym lub częściowo pokrywającym się celom, a 
nie niezależne i specyficzne aspekty, które pozostają ze sobą bez związku. Nie powinny one 
być wykorzystywane tylko do wypełnienia luk w przeprowadzonych wcześniej ocenach 
indywidualnego, natomiast powinny zapewniać pełniejszy obraz niż ten, który można by 
uzyskać dzięki połączeniu kilku oddzielnych ocen działań indywidualnych.  

Oceny pilotażowe pokazały, że taka inwestycja może być opłacalnym sposobem gromadzenia 
danych faktograficznych do lepszego kształtowania polityki. Dalsze wykorzystywanie 
„kontroli sprawności” może ułatwić określanie łącznych skutków działań UE oraz zakresu 
uproszczenia i ograniczania obciążeń.  

4.3. Propagowanie kultury oceniania  
Aby zakończyć cykl inteligentnych regulacji w praktyce i zapewnić terminowe uwzględnianie 
wyników w procesie kształtowania polityki, konieczna jest dalsza zmiana myślenia. Dobra 
polityka musi być oparta na solidnych danych, a ocena może tu wnieść znaczący wkład. 
Należy w dalszym stopniu propagować zasadę „najpierw oceniaj”.  

Trzeba przeznaczyć niezbędne zasoby na organizację oceny i zapewnić zaangażowanie na 
wszystkich szczeblach zarządzania, a także większe poczucie odpowiedzialności za 
ostateczne wyniki oceny w dyrekcjach generalnych. Ocena musi stać się nieodłączną częścią 
cyklu kształtowania polityki – należy wyraźnie uznać rolę, jaką jej wyniki i płynące z niej 
wnioski powinny odgrywać w określaniu, czy potrzebne są ewentualne dalsze działania. 

Niezależnie od tego, czy ocena została przeprowadzona przez służby Komisji, czy przez 
zewnętrznego wykonawcę, służby Komisji odpowiedzialne za ocenę powinny publikować 
swoje analizy i planowane działania następcze, aby zwiększyć rozliczalność.  

4.4. Planowanie 
Proces planowania powinien zostać usprawniony w oparciu o inwentaryzację w ramach 
REFIT, a wszystkie dyrekcje generalne powinny opracowywać plany oceny obejmujące okres 
pięciu lat, które należy corocznie aktualizować. Planowanie powinno jasno wskazywać, jakie 

                                                            
13 Do tej pory Komisja zakończyła trzy pilotażowe „kontrole sprawności”, a dwie kolejne są w trakcie realizacji. 
Komunikat REFIT przewiduje stworzenie kolejnych kontroli po tym, jak narzędzie to stanie się ugruntowaną 
częścią polityki Komisji w zakresie oceny. 
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zobowiązania dotyczące oceny już podjęto oraz w jakim zakresie zostaną ocenione 
poszczególne punkty zawarte w planie14.  

Plan i koncepcja oceny muszą być uważnie przemyślane i opracowane na początku działania 
lub po nastąpieniu poważnej zmiany15. Ponieważ każde działanie ma inny cykl życia, należy 
zwrócić większą uwagę na etap wdrażania i dostępność danych w określonym momencie, aby 
zagwarantować, że oceny wnoszą terminowy wkład w proces podejmowania decyzji16.  

Od początku działania należy stworzyć ramy monitorowania i gromadzenia danych17, tak aby 
w momencie przeprowadzania oceny dostępne były najbardziej przydatne informacje. Ramy 
te powinny również wskazać, kiedy organy państwa członkowskiego powinny pomagać w 
gromadzeniu danych, monitorowaniu i ocenie. Należy również uwzględnić wstępne 
określenie realizacji środka, aby w zależności od wyników i związanego ze środkiem ryzyka 
zaplanować harmonogram odpowiedniej oceny i ustalić odpowiednie priorytety.  

Zasadniczo wszystkie dyrekcje generalne odpowiedzialne za politykę i programy powinny 
przeprowadzać przynajmniej jedną ocenę lub „kontrolę sprawności” rocznie. 

W zwiększyć przejrzystość, plany ocen powinny być dostępne publicznie na centralnej stronie 
internetowej i załączane do planu zarządzania dyrekcji generalnej.  

4.5. Właściwa koncepcja oceny: dostarczanie bardziej odpowiednich, 
rozbudowanych i wnikliwych ocen 

Koncepcja oceny powinna obejmować rozsądne i realistyczne założenia dotyczące aspektów, 
które w danym momencie można objąć oceną; należy wybrać podejście, które umożliwia 
maksymalne wykorzystanie łatwo dostępnych danych faktograficznych. Zakres i cel oceny 
powinny zostać jasno określone na początku procesu; należy określić cele oceny i 
potwierdzić, że pięć głównych kryteriów oceny (skuteczność, wydajność, przydatność, 
spójność, wartość dodana dla UE) zostanie przeanalizowanych, lub – w wyjątkowych 
przypadkach – wyjaśnić, dlaczego jest to niemożliwe. Należy również rozważyć, w jaki 
sposób najlepiej przeanalizować inne kluczowe elementy istotne dla danego obszaru polityki 
lub działalności, takie jak konkurencyjność (w tym konkurencyjność międzynarodowa) i 
koszty wdrożenia, z uwzględnieniem potencjalnych ograniczeń metodologicznych i 
ograniczeń w zakresie danych. 

Od początku procesu sposób przeprowadzenia i zastosowania oceny powinien być jasny. 
Tego rodzaju plany należy podsumować w upublicznianym mandacie dotyczącym oceny, 
dzięki któremu planowany zakres, cel i harmonogram oceny powinny być bardziej przejrzyste 
i dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron na wszystkich etapach procesu. Jeżeli w 

                                                            
14 Komisja zamierza przedstawić ogólny kontekst, jak również harmonogram i organizację działań 
sprawozdawczych i oceniających, które zostaną przeprowadzone od przyszłego roku wobec programów 
wydatkowania środków, w tegorocznym sprawozdaniu w ramach art. 318 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. 
15 W ostatnim rozdziale oceny skutków określono proponowane przyszłe warunki ocen oraz monitorowania. 
16  Na ten aspekt zwrócono uwagę również w sprawozdaniu Rady ds. Ocen Skutków z 2011 r. 
17 Zasadniczo takie ustalenia powinny zostać określone w ramach procedury oceny skutków. 
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proces zaangażowani są wykonawcy zewnętrzni, zakresy ich zadań należy opublikować na tej 
samej stronie internetowej, co mandat oceny. Dzięki temu proces oceny powinien być 
bardziej przejrzysty i dostępny, ułatwiając zainteresowanym stronom terminowe dostarczenie 
swoich wkładów. 

Wyniki oceny i wstępnej oceny powinny zostać przekazane wszystkim zainteresowanym 
stronom oraz aktywnie omówione. Służby Komisji odpowiedzialne za ocenę powinny 
określić swoje działania następcze w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia końcowego 
sprawozdania z oceny. Kadra kierownicza wyższego szczebla powinna otrzymywać 
merytoryczne i regularne informacje dotyczące postępów działań następczych.  

Konsultacje przeprowadzane w ramach oceny powinny spełniać minimalne standardy Komisji 
w zakresie konsultacji. Zgodnie z tymi standardami faktyczne terminy i metody konsultacji 
należy określać indywidualnie dla każdego przypadku, odzwierciedlając potrzebę zachowania 
proporcjonalności.   

Większy nacisk należy położyć na przygotowanie do wdrożenia w państwach członkowskich 
działań przyjętych na szczeblu UE. Poprzez analogię z publikowaniem przez Komisję planów 
wdrożenia w celu pomocy państwom członkowskim i wsparcia ich w procesie prawnej 
transpozycji, więcej uwagi należy poświęcić również wczesnemu przygotowaniu ram 
monitorowania i oceny w oparciu o przyjęte przepisy. Powinny to ułatwić prace wykonane 
już na etapie oceny skutków. W przyszłości każdemu wnioskowi Komisji dotyczącemu 
znaczących zmian powinny towarzyszyć, w ramach planu wdrożenia, ramy oceny, 
zawierające cele i wskaźniki dla działania i proponowane plany dotyczące monitorowania i 
oceny realizacji działania.  

4.6. Budowanie jakości oraz opracowanie szeregu mechanizmów kontroli 
Dzięki roli grupy sterującej przebieg i zawartość oceny powinny ulec dalszej poprawie. 
Nadzorując minimalny zestaw obowiązkowych zadań, grupa sterująca powinna wnieść 
istotny wkład w jakość oceny. Dzięki współpracy ekspertów technicznych i operacyjnych 
oraz innych stron z danego obszaru polityki, reprezentujących szereg opinii i interesów, grupa 
powinna również odegrać ważną rolę w zapewnieniu rozbudowanej oceny. Grupa powinna 
również wnieść swój wkład w ocenę jakości.  

Minimalnym założeniem jest publikacja sprawozdania końcowego oraz udostępnienie przez 
EU Bookshop informacji dotyczących zakończonych ocen wraz z mandatem oceny i oceną 
jakości. Szersze rozpowszechnienie informacji powinno ułatwić wszystkim zainteresowanym 
stronom kontrolowanie całego procesu – od początku do końca.  

Inne inicjatywy, które mogą przyczynić się do poprawy jakości wyników oceny, można 
podejmować na zasadzie ad hoc. Mogą być to np. panele naukowe, roczny przegląd 
(wyrywkowo) wybranych zakończonych ocen w celu określenia dobrych praktyk i ogólnych 
postępów, prezentacje ocen w grupach roboczych Rady i komisjach parlamentarnych itp. 

Komisja będzie w dalszym ciągu poszukiwać kolejnych sposobów współpracy z 
zainteresowanymi stronami i władzami krajowymi i regionalnymi, aby dzielić się swoimi 
doświadczeniami i uczyć się od innych systemów oceny. Na przykład grupa wysokiego 
szczebla ds. lepszych uregulowań prawnych wspiera Komisję w poszukiwaniu nowatorskich 
możliwości opracowania i przetestowania podejść do „wspólnych ocen” z państwami 
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członkowskimi i lepszych sposobów na dzielenie się dostępnymi danymi i dobrymi 
praktykami. 

 

5. WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Odpowiedzialność za ocenę ponosi nie tylko Komisja. Państwa członkowskie wymagają, by 
tworzenie polityki było oparte na danych faktograficznych; w związku z tym również one 
muszą podjąć odpowiednie zobowiązania, w szczególności do dostarczenia niezbędnych 
danych. Państwa członkowskie powinny również zwiększyć swój wkład w ocenę oraz dzielić 
się swoimi doświadczeniami z wdrażania przepisów UE lub z udziału w działaniach UE. W 
tym kontekście Komisja będzie dążyć do tego, aby proponowane wymogi dotyczące 
monitorowania były możliwie skuteczne i zoptymalizowane, minimalizując obciążenia 
administracyjne. 

Lepsze uregulowania prawne opierają się na porozumieniach międzyinstytucjonalnych 
pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą. Porozumienie 
międzyinstytucjonalne z 2003 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa18 ustanawia ogólną 
strategię lepszego stanowienia prawa w całym procesie legislacyjnym UE. Poprzez dalszą 
poprawę współpracy między trzema instytucjami i współdziałanie w celu zagwarantowania, 
że przyjęte wymogi w zakresie oceny i monitorowania są przejrzyste, solidne i skuteczne, 
oraz że w pełni odpowiadają celom ostatecznej wersji wniosku, te trzy instytucje mogą 
znacząco poprawić bazę danych faktograficznych dostępnych dla decydentów. Komisja 
zachęca pozostałe instytucje, aby aktywnie omawiały wyniki ocen w grupach roboczych Rady 
i komisjach parlamentarnych, oraz aby propagowały międzyinstytucjonalną kulturę oceny w 
całym cyklu. 

 

6. PRZYSZŁOŚĆ OCENY W KOMISJI 
Komisja Europejska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić proporcjonalny i niezawodny 
system oceny w ramach cyklu inteligentnych regulacji. Zasadnicze znaczenie mają rzetelne i 
przydatne analizy oraz krytyczna ocena wyników interwencji UE. Wyciągając wnioski z 
doświadczeń, określenie najbardziej wydajnych i skutecznych sposobów współpracy oraz 
wypracowanie elastycznego i proporcjonalnego podejścia do analizy takich działań zwiększy 
odpowiedzialność i wzmocni interwencje UE, dopasowując działania do priorytetowych 
potrzeb i przynosząc niezbędne wysokiej jakości wyniki. 

                                                            
18 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1. 
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