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1. UVOD 
Da bi se Evropska komisija odzvala na potrebo po stalni izboljšavi in krepitvi upravljanja, je 
razvila obsežno politiko pametne pravne ureditve, katere namen je olajšati doseganje ciljev 
javnih politik z najnižjimi stroški in izboljšati dodano vrednost poseganja EU1. Vrednotenje je 
ključno orodje pametne pravne ureditve, na katerega se Komisija opira pri preverjanju, ali 
ukrepi EU dejansko prinašajo pričakovane rezultate ter tako evropskim državljanom in 
podjetjem lajšajo življenje in prispevajo k vlogi EU v svetu.   

V sporočilu o ustreznosti predpisov EU iz leta 20122 je Komisija ponovno potrdila svojo 
zavezo, da bo „opredeljevanje nepotrebnih stroškov in področij, na katerih bi bilo mogoče 
izboljšati učinkovitost, naredila za sestaven in stalen del svojega oblikovanja in načrtovanja 
politik v vsej zakonodaji.“ Boljše prakse vrednotenja bodo imele ključno vlogo pri 
izpolnjevanju te obljube.   

Namen reform, začrtanih v tem sporočilu, je posodobiti sistem vrednotenja Komisije v skladu 
z razvojem politike pametne pravne ureditve ter izboljšati njegovo preglednost in 
razumljivost. Politike EU je treba redno in sistematično vrednotiti, pri čemer je nujno tudi 
kritično pretehtati, ali služijo svojemu namenu, prinašajo pričakovane spremembe in lajšajo 
nepotrebno upravno breme. Boljše vrednotenje bi moralo izboljšati učljivost in odgovornost 
ter okrepiti sodelovanje deležnikov. 

Nedavno posvetovanje3 je pokazalo, da deležniki sicer podpirajo splošno zasnovo 
vrednotenja, vendar menijo, da jo je mogoče izboljšati. Pozivajo k preglednejšemu in 
dostopnejšemu sistemu vrednotenja z jasnejšim načrtovanjem in doslednejšo analizo. Tak 
sistem vrednotenja bi jim zagotovil relevantne podatke in povratne informacije ter olajšal 
razumevanje tega, kaj naj pričakujejo po končanem vrednotenju. 

To sporočilo se opira na obstoječe dobre prakse vrednotenja na Komisiji in v organizacijah, ki 
opravljajo podobno analizo, ter opredeljuje glavna področja izboljšav in sprememb, ki jih 
Komisija proučuje, da bi okrepila vse vidike učinkovitosti vrednotenja. Osredotoča se na 
retrospektivno vrednotenje. Pregledane smernice za vrednotenje, ki temeljijo na predlogih v 
tem sporočilu, bodo kmalu predmet javnega posvetovanja. 

 

                                                            
1 Besedi poseganje in ukrep sta v celotnem besedilu uporabljeni kot krovna izraza, ki označujeta širok nabor 
različnih ukrepov EU, med katere sodijo: ukrepi, ki so ali niso povezani z izdatki, zakonodaja, trgovinski 
sporazumi in drugo.  

2 COM(2012) 746 final 
3 Povzetek odgovorov na posvetovanje deležnikov o pametni pravni ureditvi v EU iz leta 2012, dostopen na: 
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. VREDNOTENJE NA KOMISIJI: TRENUTNO STANJE 
Vrednotenje presega samo oceno tega, kar je bilo opravljeno, saj upošteva tudi dejavnike, ki 
so sprožili spremembo, in tehta, koliko zasluge zanjo je smiselno pripisati ukrepu EU. Stremi 
k odgovorom na vprašanja, kot so: 

• So bili cilji doseženi?  (Uspešnost)   

• So bili stroški glede na dosežene spremembe upravičeni? (Učinkovitost)  

• Ali ta ukrep dopolnjuje druge ukrepe ali je v protislovju z njimi? (Skladnost) 

• Je ukrepanje EU še vedno potrebno? (Ustreznost) 

• Je ali bi bilo mogoče iste spremembe doseči brez ukrepa EU, oziroma ali je bil ukrep 
EU bistven? (Dodana vrednost EU) 

S tem, ko ugotavlja, ali je prišlo do spremembe prvotnega stanja ter kako in zakaj so se 
okoliščine spremenile, vrednotenje predoča dokaze in argumente za razpravo o trenutni 
uspešnosti in možnih spremembah. Vrednotenje ima pomembno vlogo v tem, kako se 
organizacije raznih praks učijo, jih opredeljujejo in si jih med seboj izmenjujejo. Omogoča, da 
deležniki podajo povratne informacije in zahtevajo spremembe. Temeljito vrednotenje prav 
tako opredeljuje nenamerne in nepričakovane posledice, ki jih je tudi treba upoštevati. 
Komisija s tem, da objavlja izsledke vrednotenja, javno prevzema odgovornost za svoje 
ukrepe, hkrati pa priznava, v kolikšni meri je neko poseganje učinkovito, in vabi k 
nadaljnjemu podajanju povratnih informacij.  

2.1. Napredek 
Komisija že dolgo vrednoti svoje programe porabe in je zavezana vrednotenju vseh svojih 
dejavnosti, vključno z zakonodajnimi dejavnostmi in drugimi nefinančnimi posegi4. Za 
načrtovanje in časovni razpored vrednotenja programov porabe običajno obstaja dokaj 
dosleden in standarden model, pri vrednotenju upravnih ukrepov in ukrepov na področju 
drugih politik pa je praksa bolj raznolika. Komisija bo odslej izpolnjevala svojo zavezo 
„najprej ovrednotiti“5 in sistemsko zagotoviti, da se vsi pomembni predlogi za pregled 
podprejo s temeljitim vrednotenjem učinkovitosti obstoječega ukrepa EU.   

Preverjanje ustreznosti6 predstavlja obsežno vrednotenje politike, ki pokriva več kot en sam 
zakonodajni akt.  Pri njem se ocenjuje, ali regulativni okvir področja politike ustreza svojemu 
namenu, in če ni tako, kaj bi bilo treba spremeniti. Izvedena so bila pilotna preverjanja 
ustreznosti, kar je omogočilo preizkus zasnove in postreglo s pomembnimi podatki za 
                                                            
4  Glej notranji standard za nadzor na Komisiji št. 14, dostopen na: 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf, ter finančno 
uredbo Komisije in njena izvedbena pravila, ki so dostopni na: 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm  
5 COM(2010) 543 final  
6 V tem besedilu bi se povsod, kjer se omenja vrednotenje, lahko uporabil tudi koncept preverjanja ustreznosti.  
Koncept preverjanja ustreznosti je bil uveden v 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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nadaljnji razvoj. Na tej podlagi so bila pripravljena nova preverjanja ustreznosti, ki so bila 
nato izvedena v raznih službah Komisije. Sporočilo programa ustreznosti in uspešnosti 
predpisov (v nadaljnjem besedilu: program REFIT)7 opredeljuje nadaljnje načrtovanje 
preverjanja ustreznosti. 

Odbor za oceno učinka je v poročilu iz leta 20128 zapisal, da „večje število ocen učinka ni 
vključevalo rezultatov naknadnih ocen“.  Komisija namerava razpoložljive rezultate 
retrospektivnih vrednotenj v celoti uporabiti tudi v prihodnjih vrednotenjih (ocenah učinka). 
Odbor za oceno učinka se je zavezal k preverjanju, ali so bila taka vrednotenja opravljena in 
ali se sklepi prejšnjih vrednotenj upoštevajo v novih ocenah učinka, ki se nanašajo na isto 
zadevo. Odbor je tudi spodbudil k nadaljnjem opredeljevanju vprašanj, ki naj bi bila še zajeta 
v vrednotenje in nadzor. Komisija bo v svojih nadaljnjih vrednotenjih učinkovitosti sprejetih 
ukrepov še naprej spremljala ocene učinka ter tako dovrševala proces vrednotenja in ocene. 

2.2. Trenutna organiziranost 
Po vsej Komisiji so razvite strukture, namenjene vrednotenju. Organizacijski okvir Komisije 
za vrednotenje je decentraliziran. Posamezni generalni direktorati so odgovorni za 
vrednotenje lastnih dejavnosti in lahko strukturirajo svoje službe za vrednotenje na način, ki 
ustreza potrebam in zahtevam generalnega direktorata. Službe za vrednotenje generalnega 
direktorata narekujejo in podpirajo njegove dejavnosti vrednotenja ter utrjujejo smiselnost in 
objektivnost vrednotenja. Generalni sekretariat je odgovoren za podporne ukrepe, vključno s 
pripravo smernic9, hkrati pa mora zagotoviti, da so standardi vrednotenja10 upoštevani. 

Veliko večino vrednotenj opravijo zunanji sodelavci; Komisija namreč najame svetovalce, ki 
zberejo in analizirajo relevantne podatke ter odgovorijo na vrsto „vprašanj za vrednotenje“.  
Posameznim vrednotenjem sledijo usmerjevalne skupine, ki zagotavljajo vodenje in podporo 
za vrednotenje ter prispevajo k njegovi kakovosti. 

Standardi vrednotenja Komisije so izčrpni in podobni standardom, ki jih uporabljajo 
primerljive mednarodne organizacije. Pokrivajo celotni postopek vrednotenja: od financiranja, 
organizacije in načrtovanja dejavnosti vrednotenja do oblikovanja, izvajanja ter končno 
priobčanja in uporabe rezultatov vrednotenja. Komisijo zavezujejo k izvajanju kakovostnih 
vrednotenj ter tako prispevajo k boljši pravni ureditvi in tesnejši vpetosti izsledkov vrednotenj 
v cikel strateškega načrtovanja in oblikovanja programov Komisije. 

 

 

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

8  Dostopno na http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf 
9 Vrednotenje dejavnosti EU: Praktični vodnik za službe Komisije (2004) 
10 Prvič je bil objavljen v Prilogi A smernic iz leta 2004, posodobljen pa v sporočilu komisije „Odgovor na 
strateške potrebe: povečanje uporabe ocenjevanja“, 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. VZVODI SPREMEMB 
Trenutno prakso vrednotenja bi bilo treba izboljšati zaradi naslednjih razlogov: 

3.1. Upoštevanje načela „najprej ovrednotiti“ in višanje kakovosti 
Pogosto naletimo na tendenco zazrtosti v prihodnost in nove pobude. Toda spremembe so 
drage in zahtevajo svoj čas. Prav zato pa morajo biti upravičene in pozorneje se je treba ozreti 
na preteklost, preden stopimo naprej. V okviru ukrepov EU je treba vlogo vrednotenja potrditi 
in mu odmeriti primerna sredstva. Zagotoviti je treba tudi, da se vrednotenje izvede, preden se 
predlagajo nadaljnji ukrepi ali spremembe.   

Okrepiti je treba povezavo med vrednotenjem in oceno učinka. Tvoriti bi morala sklenjen 
krog: dobro vrednotenje bi moralo slediti kakovostni pripravi posega (npr. ocena učinka), 
dobra ocena učinka pa bi se morala opirati na izsledke vrednotenj, ki naj bi opredelili 
probleme, pomanjkljivosti, izzive in uspehe.   

Čeprav vrednotenja pogosto predstavljajo trenutno stanje, ne vsebujejo vedno dovolj 
poglobljene analize razlogov, ki so privedli do tega stanja, ali pa ne pojasnjujejo dovolj, ali je 
neko spremembo mogoče pripisati ukrepu EU oziroma do kolikšne mere je sprememba 
izpolnila začetna pričakovanja. Kljub zavezanosti k oblikovanju politik, ki se opirajo na 
dejstva, vrednotenja pogosto ne temeljijo na zadostni količini podatkov in mnenj deležnikov. 
Komisija se mora pogosto opreti na podatke, ki jih priskrbijo države članice. Več pozornosti 
je treba posvetiti tudi omejitvam procesa vrednotenja in posledicam teh omejitev na 
sposobnosti sprejemanja preudarnih sklepov. Pozorneje se je treba posvetiti tudi tveganjem in 
njihovemu vplivu na splošni uspeh ukrepov EU 

Vrednotenje se pogosto začne s predpostavko, da se bo ukrep EU nadaljeval in da bo prišlo do 
sprememb. Nekatera vrednotenja se ne osredotočajo dovolj na probleme in težave, kar je na 
svoj način pomembnejše kot predstavitev tega, kar deluje dobro. Vrednotenje bi se moralo v 
prvi vrsti osredotočati na kritične vzvode za izboljšanje učinkovitosti, kar obsega tako pretres 
slabih kot dobrih praks ter zagotavlja čvrste in objektivne dokaze v podporo odločitev o tem, 
ali naj se ukrepi EU ohranijo, spremenijo ali celo prekinejo. Ob pregledu v okviru programa 
REFIT11 se je pokazalo, da se stanje izboljšuje, vendar pa je mogoče doseči več. Temeljiteje 
bi se dalo pretresti obstoječe stanje in izboljšati upravljanje s pravnim redom EU. 

3.2. Potreba po posodobitvi in izboljšanju konsistentnosti pristopa 

Obstoječe smernice za vrednotenje je treba posodobiti v skladu z novejšimi dognanji politike 
pametne pravne ureditve in poenotiti minimalne standarde raznih služb Komisije. 

V preteklosti so generalni direktorati na področju praks vrednotenja delovali zdaj usklajeno, 
zdaj različno, pač glede na to, kako so se odzivali na nove potrebe in razvoj dogodkov, pa tudi 
na specifiko svojih področij politik. To je privedlo do razlik v načrtovanju, obsegu, metodah, 
vsebini in končni kakovosti vrednotenj.  V zakonodajnih aktih EU niso vselej jasno zapisane 
zaveze za izvajanje retrospektivnega vrednotenja v prihodnosti in tako vrednotenje ni vselej 
dovolj realistično časovno načrtovano, da bi postreglo s potrebnimi podatki in informacijami.  

                                                            
11   Začetni izsledki so predstavljeni v SWD(2013) 401 final. 
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Veliko je še mogoče izboljšati na področju dolgoročnega načrtovanja, preglednosti in dovolj 
zgodnjega opozarjanja ter predvidljivosti v naravi in časovnem razporedu izvajanja 
vrednotenja.  Načrtovanje je prvi in kritični korak v vsakršnem procesu vrednotenja. Zaradi 
pomanjkljivega načrtovanja se namreč lahko zgodi, da izsledki niso pravočasno pripravljeni, 
tako da je pri oblikovanju politik na razpolago manj informacij in dokazov. Boljše dolgoročno 
načrtovanje je še posebej nujno, če naj vrednotenje izpolni svojo nalogo v procesu pametne 
pravne ureditve ter zagotovi čvrsto in pravočasno izhodišče za premislek o tem, ali je 
potreben nadaljnji ukrep.  Namen in obseg takega načrtovanja se v tem trenutku po raznih 
službah Komisije razlikuje in ni vselej razvidno, kako so določene prednostne naloge. 
Povezava med učinkovitostjo obstoječih ukrepov in predlaganimi možnostmi za spremembo 
ni vselej jasna. Deležniki in zunanje strani s težavo zagotavljajo pravočasne vložke.   

Včasih se je težko odločiti, kdaj izvesti vrednotenje. Pogosto je treba najti kompromis med 
tem, kdaj bodo izsledki vrednotenja na voljo (da se proces sprejemanja odločitev lahko nanje 
opre), in obsegom razpoložljivih podatkov (ki naj zagotovijo čvrsto dokazno osnovo in 
analizo). Različne politike potrebujejo za doseganje želenih sprememb različna časovna 
obdobja, kar povzroča težave v razpoložljivosti podatkov in otežuje standardiziranje časovnih 
rokov vrednotenja. Take omejitve je treba upoštevati, ko se oblikujejo osnutki določb o 
vrednotenju in pregledu in ko se prvič načrtuje vrednotenje. 

Dobro vrednotenje se sicer opira na razpoložljive statistične dokaze, vendar potrebuje tudi 
pomembne informacije od deležnikov in akterjev, ki so (neposredno ali posredno) prizadeti in 
katerih vsakdanjik se lahko spremeni zaradi politike EU in iz nje izhajajočih ukrepov v 
državah članicah. Ti deležniki lahko prispevajo dragocene vpoglede v dejansko dogajanje v 
konkretnih situacijah, pa vendar zaradi prepozne informacije pogosto ne morejo podati 
svojega videnja pravočasno in dovolj strukturirano.   

3.3. Zagotavljanje kakovosti in ocena kakovosti 
Da bi zagotovili primerno visok standard, ustrezno kritičen pristop in nepristranskost 
(oziroma neodvisnost) vrednotenja, ki ga izvaja Komisija, je potreben jasen in enoten 
postopek pregleda. 

Trenutno kakovost zagotavlja služba za vrednotenje in/ali usmerjevalna skupina posameznega 
generalnega direktorata. Včasih se generalni direktorati oprejo na širšo skupino virov ter na 
primer v usmerjevalno skupino pritegnejo zunanje deležnike ali pa v vrednotenje vključijo 
univerzitetne znanstvenike.   

Glede na standarde vrednotenja usmerjevalna skupina (skupaj z uradniki, ki vodijo 
vrednotenje) predstavi oceno končnega poročila o vrednotenju. Ta ocena kakovosti bi morala 
kritično oceniti zaključeni proces vrednotenja, uporabljene vire informacij, opravljeno analizo 
in sklepne ugotovitve. Ocena kakovosti ni vedno objavljena, pač pa so objavljena mnenja 
odborov za oceno učinka, ki so sistemsko priložena končnim ocenam učinka in morebitnim 
povezanim predlogom Komisije. 

 

4. NAČRT ZA NOVI PRISTOP 
Spodaj navedene izboljšave nadgrajujejo obstoječe osnove in dobre prakse, njihov namen pa 
je okrepiti vrednotenje na Komisiji.  
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4.1. Za večjo skladnost in jasnost: zagotavljanje skupne opredelitve in postopka 
Nove smernice bodo začrtale in določile prvine čvrstega vrednotenja in zagotovile kazalnike 
možne vsebine dobrega poročila o vrednotenju. Primerna raven (proporcionalne) analize je 
določena glede na pomembnost politike, kompleksnost ukrepa EU in njegovo stopnjo v ciklu 
politike.  Za izboljšanje rabe virov in zagotavljanje, da prispevajo k okviru vrednotenja, ki 
procesu odločanja zagotavlja  pravočasen in relevanten vpogled, bo treba vložiti večji napor v 
strateško upravljanje študij, pregledov in ocen. Na Komisiji bi se nova opredelitev 
vrednotenja lahko glasila: kritična, na dokazih osnovana presoja, ali je ukrep EU ustregel 
potrebam, ki jim je bil namenjen, in ali je dosegel pričakovane učinke. Tako vrednotenje bo 
presegalo zgolj oceno tega, ali se je nekaj zgodilo ali ne, in se ozrlo na vzročnost – ali je 
dejanje določene strani spremenilo vedenje in privedlo do pričakovanih sprememb in/ali 
morebitnih drugih nenamernih sprememb.   

Vsako vrednotenje bi moralo upoštevati tudi uspešnost, učinkovitost, ustreznost, skladnost in 
dodano vrednost EU ukrepa EU ali pojasniti, zakaj temu ni tako. 

Čeprav mora biti vsako vrednotenje ukrojeno po potrebah določenega spleta okoliščin, se 
lahko za celotni razpon ukrepov EU uporabi prvine enotnega postopka (na primer z uporabo 
standardnih predlog za ključne stopnje vrednotenja)12.  

4.2. Vgrajevanje preverjanj ustreznosti13 
Preverjanje ustreznosti je podvrženo uporabnim standardom in smernicam za vrednotenje. 
Njegov namen je opredeliti odvečna upravna bremena, prekrivanja, vrzeli, nedoslednosti in/ali 
zastarele ukrepe, ki so se sčasoma nabrali. Tako bi se lahko sprožila razprava o uspešnosti, 
učinkovitosti, ustreznosti, skladnosti in dodani vrednosti EU ukrepov, ki so predmet presoje.  

V primerjavi z vrednotenjem posameznih ukrepov bi moralo preverjanje ustreznosti pokrivati 
skupine ukrepov, ki so namenjeni podobnim ali prekrivajočim se ciljem, ne pa posameznim in 
manjšim vidikom, ki niso povezani oziroma v interakciji. Ne bi se smelo uporabljati samo 
zato, da se zapolnijo pomanjkljivosti v vrednotenjih, opravljenih pred izvedbo posameznega 
ukrepa, pač pa bi moralo zagotavljati bolj celostno sliko, kot bi jo bilo mogoče sestaviti iz več 
ločenih vrednotenj posameznih ukrepov.  

Pilotna preverjanja so pokazala, da je taka naložba stroškovno učinkovit način zbiranja 
dokazov za boljše oblikovanje politik. Nadaljnja uporaba preverjanj ustreznosti lahko 
prispeva k opredeljevanju skupnega vpliva ukrepov EU ter možnosti za poenostavitev in 
zmanjšanje bremena.  

4.3. Spodbujanje kulture vrednotenja   
Da bi se dovršil cikel pametne pravne ureditve in da bi se zagotovila pravočasnost izsledkov 
vrednotenj za proces oblikovanja politik, je potreben nadaljnji kulturni premik. Dobra politika 
                                                            
12  Te bi lahko zadevale mandat za vrednotenje, končno poročilo o vrednotenju in oceno kakovosti končnega 
poročila o vrednotenju. 
13  Doslej so bila na Komisiji zaključena 3 pilotna preverjanja ustreznosti, dve pa še potekata. Sporočilo 
programa REFIT predvideva nadaljnjo dejavnost, ko se bo to orodje uveljavilo kot del politike vrednotenja 
Komisije. 
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mora temeljiti na čvrstih dokazih in vrednotenje lahko k temu veliko prispeva. Načelo 
„najprej ovrednotiti“ je treba še naprej podpirati.   

Organizaciji vrednotenja je treba odmeriti potrebne vire, zagotoviti pa je treba tudi, da je 
vključeno vodstvo na vseh ravneh in da generalni direktorat prevzame večjo mero 
odgovornosti za končne izsledke vrednotenja. Vrednotenje mora postati organski člen cikla 
oblikovanja politike, pri čemer je treba jasno priznati, da morajo imeti izsledki in sklepi 
vrednotenja pomembno in celo ključno vlogo v presoji o potrebi po kakršnem koli nadaljnjem 
ukrepu. 

Ne glede na to, ali vrednotenje izvedejo službe Komisije ali zunanji pogodbenik, morajo za 
vrednotenje pristojne službe Komisije, da bi izboljšale stopnjo prevzemanja odgovornosti, 
objaviti svojo analizo in načrt nadaljnjega spremljanja.  

4.4. Načrtovanje 
V skladu s smernicami programa REFIT bi moral biti proces načrtovanja racionaliziran, vsi 
generalni direktorati pa bi morali pripraviti kontinuirane načrte vrednotenja za petletna 
obdobja, ki bi se morali letno posodabljati. Načrtovanje bi moralo jasno povezati že obstoječe 
zaveze k vrednotenju in opredeliti pričakovano stopnjo vrednotenja za vsako posamezno 
postavko v načrtu14.  

Načrtovanje in oblikovanje vrednotenja morata biti natančno premišljena in razvita že ob 
začetku ukrepa ali po večji spremembi15. Glede na to, da ima vsak ukrep drugačen življenjski 
cikel, bi bilo treba bolj upoštevati stopnjo izvajanja in verjetno razpoložljivost podatkov v 
določenem trenutku. Na ta način bi se zagotovilo, da vrednotenja pravočasno priskrbijo 
podatke, potrebne za odločanje16.  

Okvir za spremljanje in zbiranje podatkov mora biti določen že ob začetku ukrepa17, da so ob 
času, določenem za vrednotenje, najkoristnejše informacije že na voljo. Ta okvir bi moral 
določati tudi, kdaj naj bi države članice pomagale pri zbiranju podatkov, spremljanju in 
vrednotenju. Preudariti je treba tudi o začetnemu preverjanju učinkovitosti ukrepa, da bi se 
določile prednostne naloge in predvidelo ustrezno preverjanje v skladu z začetno opredelitvijo 
učinkovitosti in s povezano ravnjo tveganja.  

Načeloma bi morali vsi generalni direktorati, ki se ukvarjajo s politikami in programi, vsako 
leto izvesti vsaj eno vrednotenje ali vsaj eno preverjanje ustreznosti. 

Da bi bilo načrtovanje vrednotenja preglednejše, bi moralo biti javno objavljeno na osrednji 
spletni strani in priloženo načrtu upravljanja generalnega direktorata.  

                                                            
14 Komisija namerava v letošnjem poročilu v skladu s členom 318 Pogodbe o delovanju Evropske unije zagotoviti 
pregled okvira, časovnega razporeda in organizacije poročanja in vrednotenja, ki ga je treba od prihodnjega leta 
izvajati glede programov porabe. 
15  Končno poglavje ocene učinka določa podrobnosti predloga za prihodnje vrednotenje in spremljanje. 
16  To je izraženo tudi v poročilu odbora za oceno učinka iz leta 2011. 
17 Te podrobnosti bi morale biti opredeljene v običajnem postopku ocene učinka. 
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4.5. Primeren ustroj: pot k bolj relevantnemu, čvrstejšemu in podrobnejšemu 
vrednotenju 

Ustroj vrednotenja bi moral preudarno in realistično upoštevati, kaj je mogoče v določenem 
trenutku ovrednotiti. Treba bi bilo izbrati tak pristop, ki bi priskrbel čim več takoj uporabnih 
dokazov. Obseg in namen vrednotenja bi morala biti jasno določena že na samem začetku 
procesa. Določeni bi morali biti cilji vrednotenja, poleg tega pa bi bilo treba zagotoviti, da bo 
analiza upoštevala pet ključnih kriterijev vrednotenja (uspešnost, učinkovitost, ustreznost, 
skladnost in dodana vrednost EU), oziroma – izjemoma – pojasniti, zakaj bo nabor kriterijev 
drugačen.  Preudariti bi bilo treba tudi, kako čim bolje analizirati druge ključne prvine, ki so 
relevantne za določeno področje politike ali dejavnosti, na primer konkurenčnost (vključno z 
mednarodno konkurenčnostjo) in izvedbene stroške, pri čemer bi bilo treba upoštevati 
morebitne metodološke in podatkovne omejitve. 

Potek in uporaba vrednotenja bi moral biti jasna že od samega začetka procesa. Tako 
načrtovanje bi moralo biti javno povzeto v mandatu za vrednotenje, s čimer bi postali obseg, 
namen in časovni razpored vrednotenja na vsaki stopnji procesa preglednejši in dostopnejši 
vsem zainteresiranim stranem. V primeru, da bi se k vrednotenju pritegnili zunanji 
pogodbeniki, bi moral biti njihov mandat objavljen na osrednji spletni strani skupaj z 
mandatom za vrednotenje. Na ta način bi bil proces vrednotenja preglednejši in dostopnejši, 
kar bi omogočilo pravočasne prispevke deležnikov. 

Izsledke vrednotenj in predhodne ocene je treba posredovati vsem deležnikom ter jih dejavno 
prediskutirati in predebatirati. Za vrednotenje pristojne službe Komisije bi morale določiti 
spremljevalne ukrepe v šestih mesecih po zaključku končnega poročila o vrednotenju. Ob 
spremljanju bi bilo treba redno beležiti trenutno stanje, to koristno informacijo pa bi bilo treba 
posredovati nadrejenemu vodstvu.   

Znotraj posameznega vrednotenja bi posvetovanje moralo upoštevati minimalne standarde, ki 
za posvetovanje veljajo na Komisiji. Ob upoštevanju teh standardov bi morala biti dejanska 
časovni rok in način posvetovanja določena za vsak primer posebej in v skladu z načelom 
sorazmernosti.    

Več pozornosti je treba posvetiti pripravi izvajanja ukrepov, ki so bili sprejeti na ravni EU, v 
državah članicah. Komisija že objavlja izvedbene načrte, da bi državam članicam nudila 
pomoč in podporo v procesu prenosa prava, vendar bi bilo treba več pozornosti posvetiti tudi 
zgodnji pripravi okvira spremljanja in vrednotenja, ki bi temeljil na sprejeti zakonodaji ali 
ukrepih. K temu bi moralo prispevati že opravljeno delo na stopnji ocene učinka. V 
prihodnosti bi moral izvedbeni načrt za vsak predlog Komisije za večjo spremembo  
vključevati okvir vrednotenja, ki bi vseboval cilje in kazalce ukrepa ter predlog načrta 
spremljanja in vrednotenja učinkovitosti ukrepa.  

4.6. Vgrajevanje kakovosti in razvoj niza nadzornih mehanizmov 
Vloga usmerjevalne skupine bi morala prispevati h kakovosti procesa in vsebine vrednotenj. 
Usmerjevalna skupina naj bi nadzorovala minimalni niz obveznih nalog, kar bi zelo zvišalo 
kakovost vrednotenja. Ta skupina naj bi imela ključno vlogo tudi pri zagotavljanju čvrstega 
vrednotenja, saj bi povezala tehnične in operativne strokovnjake ter druge strani iz povezane 
politike, s čimer bi omogočila zastopanost širokega nabora mnenj in vplivov. Prispevati bi 
morala h kakovosti ocene.  
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Dejavnost bi morala privesti vsaj do objave končnega poročila in do razpoložljivosti 
informacij o zaključenih vrednotenjih v Knjigarni EU, skupaj z mandatom za vrednotenje in 
oceno kakovosti. Taka večja razširjenost naj bi zainteresiranim stranem olajšala nadzor 
celotnega procesa, v loku od začetka do zaključka.  

Ob posameznih priložnostih bi se lahko izvedle tudi druge pobude, ki bi utegnile prispevati h 
kakovosti izidov vrednotenja. Predlaga se med drugim: prirejanje znanstvenih omizij, letne 
preglede (naključnega) izbora zaključenih vrednotenj z namenom opredelitve dobrih praks in 
splošnih izboljšav, predstavitve vrednotenj v delovnih skupinah Sveta in parlamentarnih 
odborih itd. 

Komisija bo še naprej iskala nove možnosti za sodelovanje z deležniki v 
nacionalnih/regionalnih vladah ter si prizadevala za izmenjavo izkušenj in učenje od raznih 
sistemov vrednotenja. Še zlasti ji je v pomoč skupina na visoki ravni za boljšo pravno 
ureditev, ki raziskuje pilotne priložnosti za razvoj in preskušanje pristopov k „skupnim 
vrednotenjem“ z državami članicami ter boljše načine izmenjave razpoložljivih podatkov in 
dobrih praks. 

 

5. SKUPNA ODGOVORNOST 
Za vrednotenje ni odgovorna le Komisija. Države članice zahtevajo na dokazih osnovano 
oblikovanje politik, zato se morajo tudi same zavezati k lastnemu prispevku, zlasti z 
zagotavljanjem potrebnih podatkov.  Več napora bi morale vložiti tudi v vrednotenje in z 
drugimi deliti svoje izkušnje na področju izvajanja evropske zakonodaje oziroma sodelovanja 
pri ukrepih EU. V tem okviru se bo Komisija še naprej trudila, da bodo zahteve za 
spremljanje, ki jih predlaga, kolikor mogoče učinkovite in racionalne ter da bo upravno breme 
čim manjše. 

Boljša pravna ureditev korenini v medinstitucionalnih sporazumih med Evropsko komisijo, 
Evropskim parlamentom in Svetom. Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi 
zakonodaje iz leta 200318 določa splošno strategijo za boljšo pripravo zakonodaje skozi 
celotni zakonodajni postopek v EU. Z nadaljnjim izboljševanjem sodelovanja med vsemi 
tremi institucijami in s skupnim prizadevanjem, da bi bile sprejete zahteve za vrednotenje in 
spremljanje jasne, čvrste in učinkovite, ter da bi v celoti ustrezale ciljem končnega predloga, 
bi trojica lahko znatno izboljšala razpoložljivost dokazne osnove nosilcem odločanja. 
Komisija ostali instituciji spodbuja k dejavni razpravi o izsledkih vrednotenja v delovnih 
skupinah Sveta in parlamentarnih odborih ter k podpiranju medinstitucionalne kulture 
vrednotenja v celotnem ciklu. 

 

6. PRIHODNOST VREDNOTENJA NA KOMISIJI 
Evropska komisija je zavezana k zagotavljanju sorazmernega in zanesljivega sistema 
vrednotenja, ki je del njenega cikla pametne pravne ureditve. Čvrsta in koristna analiza, ki 
kritično presoja izide poseganja EU, je bistvenega pomena. Z učenjem iz izkušenj, s 
                                                            
18 UL C 321, 31.12.2003, str. 1. 
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prepoznavanjem najbolj učinkovitih in uspešnih načinov delovanja ter z razvijanjem prožnega 
in sorazmernega pristopa k analizi takih ukrepov se bo povišala raven prevzemanja 
odgovornosti, pri tem pa se bo tudi okrepilo poseganje EU, saj bodo ukrepi usklajeni s 
prednostnimi potrebami, rezultati pa bodo dosegali potrebno raven kakovosti. 
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