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Santrauka
I Pagal Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnį Komisijos pareiga informuoti piliečius ir
atstovaujamąsias asociacijas apie visas Sąjungos veiklos sritis. Kuomet Komisija rengia
politikos iniciatyvą arba vertina esamas intervencines priemones, rengdama
konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma viešas konsultacijas, renka iš
piliečių ir kitų suinteresuotųjų subjektų informaciją ir nuomones.

II Nuo baltosios knygos „Europos bendradarbiaujamasis valdymas“ patvirtinimo

Komisija buvo tvirtai įsipareigojusi per visą politikos ciklą bendradarbiauti su
suinteresuotaisiais subjektais ir piliečiais, siekiant ES teisėkūros procese padidinti ES
demokratinį teisėtumą ir atskaitomybę. Vidutiniškai Komisija surengia daugiau kaip
100 viešų konsultacijų per metus.

III Atlikdami auditą vertinome, ar Komisijos viešos konsultacijos buvo veiksmingos,

siekiant palaikyti ryšius su piliečiais ir suinteresuotaisiais subjektais ir pasinaudoti jų
atsiliepimais. Nagrinėjome, kaip buvo parengta Komisijos viešų konsultacijų sistema,
kaip Komisija rengė ir atliko viešų konsultacijų atranką ir kaip ji teikė informaciją apie
konsultacijų darbus ir kaip jais pasinaudojo. Peržiūrėjome 26 Komisijos viešų
konsultacijų, kurias 2016–2018 m. surengė penki generaliniai direktoratai, imtį.
Atlikome požiūrio apklausą, kad išsiaiškintume, kiek iš tikrųjų dalyviai buvo patenkinti
viešomis konsultacijomis. Taip pat sukūrėme ekspertų grupę, kad ji patobulintų mūsų
analizę ir padėtų mums visų pirma sutelkti dėmesį į atitinkamas sritis, kurias būtų
galima patobulinti.

IV Nustatėme, kad tiek Komisijos viešų konsultacijų imtis, tiek dalyvių požiūris,

apskritai buvo patenkinami. Padarėme išvadą, kad Komisijos viešų konsultacijų sistema
atitinka aukštus standartus, tačiau informavimo veiklą reikia gerinti.

V Atlikdami auditą nustatėme kitų tobulintinų viešų konsultacijų proceso sričių:

daugiau dėmesio stebėjimui ir vertinimui; viešų konsultacijų strategijos turinys ir
viešinimas; informavimo veikla; kriterijai, pagal kuriuos klasifikuojamos iniciatyvos;
kalbos, kuriomis skelbiami konsultacijų dokumentai; klausimynų kokybė; duomenų
tvarkymas ir saugumas; grįžtamoji informacija respondentams apie konsultacijų
rezultatus.

VI Rekomendavome, kad Komisija turėtų: geriau stebėti viešas konsultacijas; gerinti
viešų konsultacijų strategiją; svarbiausius konsultacijų dokumentus, susijusius su
prioritetinėmis iniciatyvomis ir plataus viešojo intereso iniciatyvomis, išversti raštu į

5
visas oficialiąsias kalbas; parengti bendrus klausimynus visuomenei ir konkrečius
klausimynus specialistams; taikyti aukštus standartus duomenų tvarkymui ir saugumui;
teikti dalyviams savalaikę grįžtamąją informaciją apie konsultacijų rezultatus.

6

Įvadas
01 Viešų konsultacijų rezultatai gali padėti formuoti ES politiką. Vienas ryškesnių

pavyzdžių yra 2018 m. rugsėjo 12 d. Komisijos pirmininko Jean-Claude'o Junckerio
mintis jo 2018 m. pranešime apie Sąjungos padėtį „Vykdome savo pažadus“, kad „nėra
plojama tam, kad ES teisės aktais diktuojama, kad europiečiai turi du kartus per metus
keisti laiką. Šiandien Komisija siūlo keisti padėtį. Laiko keitimas turi būti nutrauktas“ 1.
Europos Komisija pasiūlė 2019 m. Europoje užbaigti sezoninio laiko keitimą ir
valstybėms narėms leisti laisvai spręsti, ar jos nori nuolat taikyti vasaros, ar žiemos
laiką.

02 Prieš kelis mėnesius, 2018 m. liepos 4 d. – rugpjūčio 16 d., Komisija surengė

viešas konsultacijas, kurių metu gauta 4,6 milijono atsakymų – tai yra didžiausias kada
nors gautų bet kokioje jos organizuotoje viešoje konsultacijoje atsakymų skaičius.

Komisijos įsipareigojimas bendradarbiauti su piliečiais

03 Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 11 straipsnyje reikalaujama, kad

Komisija rengtų plataus masto konsultacijas ir taip suteiktų piliečiams ir kitiems
suinteresuotiesiems subjektams galimybę prisidėti prie politikos formavimo 2. 2001 m.
liepos 25 d. Komisija patvirtino baltąją knygą dėl Europos valdymo 3, kuria buvo
siekiama praplėsti politikos formavimo procesus, siekiant įtraukti daugiau piliečių ir
organizacijų į ES politikos formavimą ir įgyvendinimą ir taip padidinti ES demokratinį
teisėtumą ir atskaitomybę. Kad įvykdytų šiuos įsipareigojimus, Komisija parengė
dokumentą dėl konsultavimosi su suinteresuotosiomis šalimis4, kuriuo taip pat
prisidėjo prie „Geresnio reglamentavimo veiksmų plano“ 5.

1

Komisijos Pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio 2018 m. pranešimo apie Sąjungos padėtį
p. 6. 2018 m. rugsėjo 12 d.

2

Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnis dėl dalyvaujamosios demokratijos: 3. Siekdama
užtikrinti Sąjungos veiksmų nuoseklumą ir skaidrumą, Europos Komisija plačiai konsultuojasi
su suinteresuotomis šalimis.

3

COM(2001) 428 final.

4

COM(2002) 704 final.

5

COM(2001) 726 final ir COM(2002) 278 final.

7

04 Geresnio reglamentavimo gairėse apibrėžiamas konsultavimasis su

suinteresuotaisiais subjektais apibrėžiamas kaip „oficialus procesas, kuriuo Komisija iš
suinteresuotųjų subjektų renka informaciją ir nuomones apie savo politiką“, taip pat
piliečiai kaip „suinteresuotieji subjektai“ 6. Tai yra viena pagrindinių Komisijos geresnio
reglamentavimo politikos dalių. Geresnis reglamentavimas – tai ne reglamentavimas ar
reglamentavimo panaikinimas. Taip dirbant užtikrinama, kad politiniai sprendimai būtų
rengiami atvirai ir skaidriai, būtų paremti geriausiais turimais įrodymais ir juos rengiant
visapusiškai dalyvautų piliečiai ir kiti suinteresuotieji subjektai, pavyzdžiui, pilietinės
visuomenės organizacijos ir atstovaujamosios asociacijos 7. Mūsų ataskaitoje vartojant
sąvoką „piliečiai“, ji apima ir sąvoką „kiti suinteresuotieji subjektai“.

05 Dabartinė Jeano-Claude’o Junckerio vadovaujamos Europos Komisijos ES geresnio

reglamentavimo darbotvarkė buvo paskelbta 2015 m. 8 kartu su gairėmis, įskaitant
priemonių rinkinį. 2017 m. Komisija iš esmės atnaujino savo geresnio reglamentavimo
gaires ir priemones, siekė didinti savo veiksmų teisėtumą 9.

06 2017 m. spalio mėn. Komisija pabrėžė, kad ji buvo tvirtai įsipareigojusi

bendradarbiauti su piliečiais 10. Ji užbaigė kurti svetainę „Dalyvaukite teisėkūros darbe“,
o tai reiškia, kad piliečiai galės dalyvauti Komisijos darbe visais politikos ciklo etapais11.
Interneto portale „Išsakykite savo nuomonę“ 12 piliečiai gali dalytis nuomone pradedant
ES politikos inicijavimo klausimais ir baigiant įvertinimu (1 diagrama).

6

SWD(2017) 350 final: Geresnio reglamentavimo gairės, p. 69.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf

7

Geresnio reglamentavimo gairės, p. 4.

8

SWD(2015) 111 final.

9

Geresnio reglamentavimo gairės, SWD(2017) 350 final:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf

10

„Baigiant įgyvendinti geresnio reglamentavimo darbotvarkę. Geresni sprendimai duoda
geresnių rezultatų“. SWD(2017) 675 final.

11

Svetainė „Dalyvaukite teisėkūros darbe“: https://ec.europa.eu/info/law/contribute-lawmaking_en

12

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en

8

1 diagrama. Galimybės piliečiams dalyvauti ES politikos cikle
KAIP PRISIDĖTI PRIE
POLITIKOS FORMAVIMO
Viešos konsultacijos
su piliečiais ir
suinteresuotaisiais subjektais
dėl to, ar gerai politika veikia
realiomis sąlygomis.

Veiksmų gairės ir poveikio vertinimas: Komisija praneša apie
būsimą politikoms ir teisėkūrai skirtą darbą.
4 savaitės

Viešos konsultacijos
su piliečiais ir suinteresuotaisiais subjektais dėl to, kokie yra naujoms
iniciatyvoms skirtų ES veiksmų apimtis, prioritetai ir pridėtinė vertė.
12 savaičių (interneto klausimynas)

12 savaičių (interneto klausimynas)

Veiksmų gairės – Komisija
paskelbia esamos atskiros
politikos vertinimą
(įvertinimą) arba visos
politikos srities vertinimą
(parengtumo patikrą).
4 savaitės

Palengvinti naštą: Piliečiai ir
suinteresuotieji subjektai gali bet
kuriuo metu pasidalinti mintimis,
kaip galima būtų supaprastinti ir
pagerinti esamus ES teisės aktus
ir iniciatyvas, kad jie būtų
veiksmingesni ir kad būtų
sumažinta administracinė našta.

Kai jį priima Komisijos narių
kolegija, dėl jo galima teikti
atsiliepimus, kurie
perduodami Europos
Parlamentui ir Tarybai.

ES POLITIKOS
FORMAVIMO
CIKLAS

Visada atviri

8 savaitės

Įgyvendinimo aktas:
Nustatomos sąlygos, kuriomis
užtikrinama, kad ES teisės aktai
būtų taikomi vienodai.
Deleguotasis aktas:
Papildomos arba iš dalies
keičiamos neesminės ES
teisėkūros aktų dalys.
4 savaitės

Šaltinis: Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, COM(2019) 178.

07 2018 m. Komisija atnaujino svetainę „Dalyvaukite teisėkūros darbe“ ir atliko

keletą saityno svetainių portalo „Išsakykite savo nuomonę“ patobulinimų. Pagrindiniai
patobulinimai: galimybių teikti atsiliepimus rodymas laiko juostoje, visų pradėtų ir
užbaigtų viešų konsultacijų integravimas, būsimų iniciatyvų skelbimas ir visoms
viešoms konsultacijoms svarbios bendros informacijos vertimas į visas ES kalbas.

08 Komisijos įsipareigojimas glaudžiau bendradarbiauti su piliečiais buvo pripažintas

tarptautiniu mastu. Savo 2018 m. reglamentavimo politikos perspektyviniame
pranešime Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) Komisijai skyrė
pirmą vietą iš visų EBPO šalių už „suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą“, kuris apima
piliečius kaip „visuomenę“, rengiant tiek pagrindinius, tiek antraeilius teisės aktus13.
Kaip teigiama šioje ataskaitoje, šalys toliau naudojasi įvairiomis priemonėmis, kad
pasikonsultuotų su visuomene ir – tikslingiau – su atrinktais suinteresuotaisiais

13

EBPO (2018 m.), 2018 m. EBPO reglamentavimo politikos perspektyvos, „OECD Publishing“,
Paryžius, p. 48.

9
subjektais14. Ši konsultacijų priemonių įvairovė yra aptariama daugelyje kitų ataskaitų
šiuo klausimu. Pavyzdžiui, Europos Tarybos ir kitų subjektų užsakytame tyrime
analizuojamas dalyvių ir dalyvavimo intensyvumo ryšys (2 diagrama). Manoma, kad
internetinėse (viešose) konsultacijose, kurioms mūsų ataskaitoje skiriama daugiausia
dėmesio, dalyvaus daug dalyvių.

2 diagrama. Informacijos ir visuomenės dalyvavimo procedūrų įvairovė
Dalyvių skaičius

Diskusijų forumai

Internetinės konsultacijos

E. bendruomenės

E. informacinis biuletenis
Kooperatyvai
21-ojo šimtmečio susitikimai su bendruomene
Internetiniai leidiniai
Pilietinė asociacija
Dalyvaujamasis biudžeto sudarymas
Informaciniai susitikimai
Bendruomenės komitetai
Ateities
konferencijos
Piliečių centras
Eilinių piliečių tinklai
Planavimo grupės
„Wisdom council“
informavimas

konsultavimas

bendras valdymas

savitvarka

Dalyvavimo
intensyvumas

Šaltinis: https://rm.coe.int/public-participation-and-democratic-innovations-assessing-democratici/168075f47b, taip pat „Internetinės konsultacijos“, į kurias atkreipė dėmesį EAR.

09 Pagal savo esmę, rinkimų procesas, kai balsuojama už žmonių atstovus, yra

svarbiausia demokratinė priemonė, kuria naudodamiesi piliečiai dalyvauja teisėkūroje.
Be demokratinių rinkimų, demokratinio dalyvavimo priemonės, kuriomis visais
politikos ciklo etapais prisidedama prie teisėkūros, yra įvairios: nuo plebiscitų ir
referendumų, kitų formų konsultavimosi (pavyzdžiui, Eurobarometro apklausų, tikslinių
grupių ir viešųjų svarstymų) iki piliečių dialogų 15 ir atsitiktinai atrinktų piliečių
asamblėjų 16. Komisija vykdo viešąsias konsultacijas internetu, siekdama iš savo
suinteresuotųjų subjektų surinkti informaciją ir sužinoti nuomonę apie savo politikas.

14

EBPO (2018 m.), 2018 m. EBPO reglamentavimo politikos perspektyvos, „OECD Publishing“,
Paryžius, p. 55.

15

Piliečių dialogai yra viešos diskusijos su Europos Komisijos nariais ir kitais ES sprendimus
priimančiais asmenimis, pavyzdžiui, Europos Parlamento nariais ir nacionalinio, regioninio ir
vietos lygmens politikais. https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_en

16

Žr. Piliečių dalyvavimas naudojant atsitiktinę atranką, „Bertelsmann Stiftung“, 2018 m. spalio
mėn.

10
Kaip teigiama EBPO ataskaitoje, populiariausių formų suinteresuotųjų subjektų
dalyvavimas yra viešos konsultacijos internetu (internetinės konsultacijos pateiktos
2 diagramoje), kai piliečiai turi galimybę komentuoti, ir patariamosios grupės arba
parengiamieji komitetai, kai suinteresuotieji subjektai yra iš anksto atrenkami 17.

Viešos Komisijos konsultacijos

10 Komisijos konsultacijos skirtos papildyti jos platesnį bendravimą su piliečiais ir

kitais suinteresuotaisiais subjektais18. Geresnio reglamentavimo gairėse paaiškinami du
būdai, kuriais Komisija rengia šias konsultacijas19:
o

viešosiose konsultacijose gali dalyvauti bet kuris asmuo, kuris nori prisidėti.
Komisija viešas konsultacijas rengia naudodama internetinius klausimynus.
Piliečiai pareiškia savo nuomonę tam tikra tema atsakydami į ES apklausos
klausimyno 20 – oficialios Komisijos apklausų valdymo priemonės – klausimus;

o

tikslinės konsultacijos skirtos konkrečioms aiškiai apibrėžtoms suinteresuotųjų
subjektų grupėms. Rengiant tikslines konsultacijas, suinteresuotieji subjektai
atrenkami iš anksto ir tik aiškiai pakviestos suinteresuotųjų subjektų grupės arba
asmenys gali jose dalyvauti.

11 Komisija mano, kad iš visos jos vykdomos konsultacijų veiklos21, viešos

konsultacijos yra skaidriausios ir prieinamiausios22. Be to, remiantis viešų konsultacijų
dėl Komisijos geresnio reglamentavimo įvertinimo rezultatais, geriausiai žinomas ir

17

EBPO (2018 m.), 2018 m. EBPO reglamentavimo politikos perspektyvos, „OECD Publishing“,
Paryžius, p. 55.

18

2017 m. geresnio reglamentavimo gairės, p. 69 (2015 m., p. 64).

19

2017 m. geresnio reglamentavimo gairės, p. 79 (2015 m., p. 76).

20

https://ec.europa.eu/eusurvey/

21

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 395 (2015 m., p. 317):
konferencijos, viešieji svarstymai ir renginiai; Eurobarometro apklausos; ekspertų grupės;
pokalbiai; viešos konsultacijos; į MVĮ orientuotos konsultacijos; MVĮ komisijos; praktiniai
seminarai, susitikimai ir seminarai.

22

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 396 (2015 m., p. 319. Viešų
internetinių konsultacijų privalumai: jomis pasiekiama įvairių ir daug suinteresuotųjų
subjektų).

11
labiausiai vertinamas būdas prisidėti prie politikos formavimo yra dalyvauti viešose
konsultacijose 23.

12 Viešomis konsultacijomis galima pasiekti įvairiausius respondentus, kurie

savanoriškai teikia atsiliepimus. Komisijos geresnio reglamentavimo gairėse aiškiai
nurodoma, kad vykstant viešoms konsultacijoms surinkti duomenys neatspindi tipiškos
ES gyventojų nuomonės 24. Taip yra dėl respondentų saviatrankos, kuri reiškia, kad
gaunami ne reprezentatyviosios imties atsakymai 25.

13 Kaip teigiama Komisijos geresnio reglamentavimo gairėse, viešos konsultacijos

yra privalomos: iniciatyvoms, kurioms atliekamas poveikio vertinimas; įvertinimams;
tinkamumo patikroms; konsultaciniams Komisijos komunikatams; žaliosioms
knygoms 26. Kai kurios naujos iniciatyvos taps teisėkūros pasiūlymais, tačiau kitos
(daugiausia vertinimai) bus ne teisėkūros iniciatyvos (pavyzdžiui, ataskaitos Europos
Parlamentui ir Tarybai bei rekomendacijos derantis dėl tarptautinių susitarimų).

14 Komisijos geresnio reglamentavimo gairėse konsultacijų procesas dalijamas į tris
sąveikaujančius etapus: 1) konsultacijų strategijos sukūrimą; 2) konsultacijų darbų
atlikimą; 3) informacijos teikimą politikos formavimo tikslais. Kiekvieną etapą sudaro
keli iš eilės atliekami veiksmai, kuriais turėtų būti sukuriama kokybiškų ir skaidrių
konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais sistema 27 (3 diagrama).

23

COM(2019) 178, p. 15.

24

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 424 (2015 m., p. 319).

25

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 423 (2015 m., p. 319).

26

2017 m. geresnio reglamentavimo gairės, p. 71 (2015 m., p. 66).

27

2017 m. geresnio reglamentavimo gairės, p. 73 (2015 m., p. 69).
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3 diagrama. Konsultacijų procesas

1

2

RENGIMAS

VEIKSMŲ
GAIRĖS

Parengiamas kiekvienam
įvertinimui arba
tinkamumo patikrai. Jame
o apibūdinama problema,
kurią reikia spręsti,
o nurodomos politikos
galimybės,
o apibūdinamos
pagrindinės konsultacijų
strategijos ypatybės.

ĮŽANGINIAI
POVEIKIO
VERTINIMAI
Jie rengiami tuomet, kai
galimas teisės akto arba
politikos poveikis
ekonomikai, aplinkai arba
visuomenei yra toks didelis,
kad poveikio vertinimas yra
būtinas.
o Juose pateikiama
išsamesnė informacija,
nei veiksmų gairėse,
įskaitant planuojamą
konsultavimąsi su
piliečiais.

3

DALYVAVIMAS

INFORMAVIMAS

PASIŪLYMAS
DĖL TEISĖS AKTO

VIEŠOS
KONSULTACIJOS
Atsiliepimai apie
veiksmų gaires ir
įžanginius poveikio
vertinimus

o Piliečiai gali
susipažinti su šiais
dokumentais ir
pateikti atsiliepimus
per 4 savaites.

KONSULTACIJŲ
STRATEGIJA

Juose aprašoma visa
konsultacijų veikla.
Ji turėtų apimti:

o konsultacijų apimtis ir
tikslai;
o suinteresuotųjų
subjektų identifikavimas;
o planuojama konsultacijų
veikla,
o terminai ir kalbų
vartojimo tvarka.

Politikos galimybės arba
vertinimo kriterijai
pateikiami susipažinti.
Piliečiai gali per 12

savaičių pateikti

savo nuomonę
Komisijos tinklalapyje.
https://ec.europa.eu/
info/consultations

TIKSLINĖS
KONSULTACIJOS
Jomis viešos konsultacijos
papildomos
tikslingesnėmis arba labiau
specializuotomis
konsultacijomis su
konkrečiomis
suinteresuotųjų subjektų
grupėmis arba ekspertais.

Faktinė suvestinė
ataskaita
(neprivaloma)

o Joje pateikiama
bendra viešų
konsultacijų
kiekybinių rezultatų
apžvalga.
o Turėtų būti
paskelbiama kuo
greičiau.

Apibendrinamoji
ataskaita (privaloma)

o Joje pateikiama
išsami visos
konsultacijų veiklos
analizė.
o Joje piliečiai turėtų
būti informuojami,
kaip buvo atsižvelgta
į jų pasiūlymus.

Komisija siūlo teisės aktą ir
siunčia jį Parlamentui ir
Tarybai apsvarstyti ir priimti.
Pasiūlymas yra prieinamas
piliečiams, kurie gali pateikti
savo atsiliepimus

8 savaičių laikotarpiu.
ĮGYVENDINIMO IR
DELEGUOTIEJI AKTAI

Paprastai Komisijos priimami
aktai, kuriais papildomi arba
iš dalies keičiami neesminiai
įstatymo galią turinčio akto
elementai. Piliečiai gali
pateikti atsiliepimus per

4 savaites.

NE TEISĖKŪROS
INICIATYVOS

Pasiūlymai dėl tarpinstitucinių
susitarimų arba naujų politikos
sistemų (komunikatai,
baltosios knygos, strategijų
dokumentai ir veiksmų planai).

Šaltinis: EAR; remtasi Komisijos geresnio reglamentavimo gairėmis.

15 Nuo 2015 m. iki 2018 m. pabaigos Komisija vidutiniškai surengė daugiau kaip 100

viešų konsultacijų per metus (iš viso – 417 28). Dalyvavimo lygis gerokai skyrėsi. Pirmoje
vietoje kiekvienais metais buvo:
o

per 2018 m. vykusias viešas konsultacijas dėl vasaros laiko gauta 4,6 milijono
atsakymų – tai yra didžiausias bet kurioje Komisijos organizuotoje viešoje
konsultacijoje kada nors gautų atsakymų skaičius;

o

per 2017 m. vykusias viešas konsultacijas dėl bendros žemės ūkio politikos
modernizavimo ir supaprastinimo gauta 63 000 atsakymų (neįskaitant plataus
masto kampanijos, per kurią gauta 260 000 atsakymų);

o

per 2016 m. vykusias viešas konsultacijas dėl Europos socialinių teisių ramsčio
gauta 16 500 atsakymų;

o

per 2015 m. vykusias viešas konsultacijas dėl gamtos teisės aktų (Paukščių
direktyvos, Buveinių direktyvos) gauta 550 000 atsakymų.

28

COM(2019) 178, p. 5.
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16 Vidutinis visų viešų konsultacijų dalyvių skaičius, neįskaitant pirmoje vietoje

esančių konsultacijų minimais metais, buvo apie 500 dalyvių 2015 ir 2016 m. ir apie
2 000 dalyvių 2017 ir 2018 m.
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Audito apimtis ir metodas
17 Mūsų 2018–2020 m. strategijoje29 pastebimas piliečių ir ES institucijų atotrūkis

nurodytas kaip grėsmė ES. 2018 m. vasario mėn. Europos Parlamentas paprašė mūsų
įvertinti, kaip piliečiai galėtų dalyvauti ir prisidėti visais ES teisėkūros proceso etapais, ir
įvertinti taikomų priemonių veiksmingumą, tinkamumą, skaidrumą ir atvirumą. Mūsų
audito metu daugiausia dėmesio buvo skiriama viešoms konsultacijoms, nes piliečių
dalyvavimas viešų konsultacijų procese yra labai svarbus siekiant stiprinti pasitikėjimą
ir siekiant, kad teisės aktai būtų kokybiški.

18 Vertinome, ar Komisijos viešos konsultacijos buvo veiksmingos, siekiant palaikyti

ryšius su piliečiais ir pasinaudoti jų atsiliepimais. Visų pirma nagrinėjome, ar:
a)

rengiant Komisijos viešų konsultacijų sistemą buvo atsižvelgta į gerąją praktiką;

b)

Komisija atrinktas viešas konsultacijas rengė ir vykdė taip, kad piliečiai galėtų jose
dalyvauti lengvai ir veiksmingai (konsultacijų proceso 1-as ir 2-as etapai pateikti
3 diagramoje);

c)

Komisija analizavo klausimynų atsakymuose pateiktus duomenis objektyviai ir
pateikė skaidrią ir išsamią informaciją apie konsultacijų darbus ir jų rezultatą (3-ias
etapas pateiktas 3 diagramoje).

19 Tikrinome 2016–2018 m. Komisijos surengtų 26 viešų konsultacijų imtį. Į imtį

įtraukėme penkis generalinius direktoratus (GD), remdamiesi surengtų konsultacijų
skaičiumi, iniciatyvų diapazonu, dalyvavimo lygiu ir temų aktualumu piliečiams. Į imtį
įtraukėme dvi konsultacijas, kurias surengė Generalinis sekretoriatas, dvi – Žemės ūkio
ir kaimo plėtros GD (AGRI), penkias – Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros GD (EAC),
septynias – Migracijos ir vidaus reikalų GD (HOME) ir dešimt – Mobilumo ir transporto
GD (MOVE) (I priedas) 30.

29

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Strategy.aspx

30

Peržiūrėtos viešos konsultacijos nurodytos kaip VK (žr. nuorodas VK-1–VK-26).
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20 Savo audito darbo metu:
a)

rengėme pokalbius su visų GD, kuriuos įtraukėme į imtį, darbuotojais ir
susisiekėme su daugeliu kitų GD, ES institucijų ir įstaigų 31;

b)

apsilankėme dviejose valstybėse narėse 32 ir EBPO, kad geriau suprastume
Komisijos sistemą tarptautiniame kontekste;

c)

peržiūrėjome ir išanalizavome svarbius dokumentus, susijusius su suinteresuotųjų
subjektų dalyvavimu, Komisijos konsultacijų sistemą ir mūsų atrinktų viešų
konsultacijų veiksmingumą;

d)

konsultavomės su ekspertų grupe, kad ji patobulintų mūsų analizę, taigi ir padėtų
mums visų pirma sutelkti dėmesį į atitinkamas sritis, kurias būtų galima
patobulinti (II priedas).

21 Taip pat atlikome mūsų viešų konsultacijų imtyje dalyvavusių 16 007 piliečių

požiūrio apklausą ir gavome 2 224 atsakymus. Šiuos atsakymus išanalizavome ir
panaudojome savo audito metu nustatytiems faktams papildyti. Dalyviai įvertino savo
pasitenkinimo kiekvienu konsultacijų proceso etapu lygį ir savo sutikimo su Komisijos
bendro pobūdžio teiginiais lygį (III priedas.). Jie taip pat mums pareiškė savo nuomonę
ir pateikė pasiūlymus dėl viešų konsultacijų proceso (1 langelis–8 langelis) 33. Mūsų
ataskaitos skirsniais, kuriuose pateikiama respondentų nuomonė, žymimos šiuo
simboliu:

22 Mūsų audito kriterijai parengti remiantis:
a)

EBPO pagrindiniais atviro ir įtraukaus politikos formavimo principais34;

31

Komisijos Komunikacijos GD, Informatikos GD, Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD;
Europos Parlamentas; Europos regionų komitetas; Europos ombudsmenas;
Reglamentavimo patikros valdyba (Komisijoje).

32

Estija ir Vokietija.

33

Šiuose langeliuose pasirinktas mūsų gautas piliečių nuomones ir požiūrius išvertėme į savo
ataskaitos kalbą. Visų pastabų pirminės versijos pateiktos IV priede.

34

http://www.oecd.org/gov/46 560 128.pdf
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b)

EBPO rekomendacija dėl reglamentavimo politikos 35;

c)

pačios Komisijos geresnio reglamentavimo gairėmis ir priemonių rinkiniu.

23 Nors Audito Rūmams nereikia gauti Komisijos sutikimo arba leidimo asmens

duomenims tvarkyti 36, Komisija nepateikė kai kurių duomenų, kurių mes prašėme
atlikdami auditą, pasiremdama savo duomenų apsaugos taisyklių aiškinimu. Kad
pasiektume savo audito tikslus, bendradarbiaudami su Komisija mes suradome
alternatyvių sprendimų, patirdami reikšmingų laiko ir išteklių sąnaudų, dėl kurių
sulėtėjo ataskaitos rengimo procesas.

35

https://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/49 990 817.pdf

36

SESV 287 straipsnio 3 dalis: „Kitos Sąjungos institucijos, Sąjungos vardu pajamas <…>
tvarkančios įstaigos ar organai, iš biudžeto išmokas gavę fiziniai ar juridiniai asmenys <…>,
kompetentingos nacionalinės tarnybos Audito Rūmų prašymu teikia jiems bet kokius
dokumentus bei informaciją, reikalingus atliekant savo užduotį“.

17

Pastabos
Komisijos viešų konsultacijų sistema
Bendras dalyvių pasitenkinimas konsultacijų procesu

24 Mūsų požiūrio apklausa parodė, kad 65,5 % visų dalyvių, patvirtinusių, kad

dalyvavo vienoje iš viešų konsultacijų, įtrauktų į imtį, manė, kad konsultacijų procesas
yra patenkinamas arba gana patenkinamas (4 diagrama).

4 diagrama. Bendras pasitenkinimas Komisijos viešų konsultacijų
procesu

42,4 %

23,1 %
Patenkintas

Gana patenkintas

13,4 %

7,9 %

Gana nepatenkintas Nepatenkintas

13,2 %
Nežinau
Neturiu nuomonės

Šaltinis: EAR apklausa.

25 Mūsų apklausos rezultatai parodė, kad dalyviai suvokė bendrą viešų konsultacijų

tikslą – suteikti piliečiams galimybę prisidėti prie politikos formavimo (03 dalis).
Atsakydami į mūsų klausimą, kodėl jie dalyvavo Komisijos viešose konsultacijose,
respondentai teigė, kad trys svarbiausios priežastys buvo šios:
o

jie norėjo daryti poveikį teisėkūros rezultatui (58 %);

o

juos domino tema (56 %);

o

jie manė, kad jų dalyvavimas yra pilietinė pareiga (49 %).
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Respondentai palankiai vertino galimybę dalyvauti ES teisėkūros ir demokratiniame
procesuose, kuriais skatinamas aktyvus ES pilietiškumas.

26 Trys viešų konsultacijų aspektai, kuriuos respondentai vertino palankiausiai, buvo
tai, kad (1 langelis):
o

jomis piliečiams suteikta galimybė dalyvauti ES teisėkūros procese;

o

jos padėjo stiprinti ES demokratinį teisėtumą;

o

jomis buvo prisidedama prie Europos pilietiškumo ugdymo.

1 langelis
Piliečių atsakymų pavyzdžiai: jiems patiko galimybė dalyvauti viešose
konsultacijose
1-as pilietis: „Galimybė pasidalyti savo nuomone ne tik per rinkimus ir taip padėti
kurti Europą.“ (originalas – DE)
2-as pilietis: „Galimybė išreikšti savo nuomonę tiesiogiai, be tarpininkų.“
(originalas – IT)
3-ias pilietis: „Galimybė išreikšti savo mintis ir norus kaip ūkininkui.“ (originalas – LV)

Piliečių atsakymų pavyzdžiai: jiems patiko tai, kad viešos konsultacijos
yra demokratiškos
4-as pilietis: „Be balsavimo rinkimuose į Europos Parlamentą, yra labai mažai
galimybių pareikšti nuomonę apie tai, kaip ES sprendžia problemas, todėl galimybės
dalyvauti ES viešose konsultacijose turėjimas padeda užpildyti šią demokratijos
spragą.“ (originalas – EN)
5-as pilietis: „<…> Kad tai apskritai vyksta. Svarbi tarpinė stotelė demokratizuojant
ES.“ (originalas – DE)
6-as pilietis: „Aš manau, kad ši konsultacija verta dėmesio, jeigu jos rezultatai yra
naudojami sprendimams priimti ir piliečių atsiklausiama ne tik per rinkimus. Mes
turime artėti prie tiesioginių demokratijos formų. Dėl atstovaujamosios demokratijos
mes prarandame susidomėjimą: kaskart, kai mūsų prašoma balsuoti, vis daugiau
susilaikančių. Manau, tai rimta.“ (originalas – ES)

Piliečių atsakymų pavyzdžiai: Jiems patiko tai, kad viešomis
konsultacijomis skatinamas aktyvus Europos pilietiškumas
7-as pilietis: „Galimybė būti išklausytam, kaip Europos piliečiui.“ (originalas – EN)
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8-as pilietis: „Kad galų gale pasijutau Europos piliečiu.“ (originalas – EN)
9-as pilietis: „Paklausiama „eilinių“ piliečių ir smulkiojo verslo nuomonės.“
(originalas – HR)
Šaltinis: EAR apklausa.

Komisijos sistema atitinka aukštus standartus, tačiau joje nepakanka
dėmesio stebėjimui ir vertinimui

27 Komisijos konsultacijų sistema yra apibrėžta jos geresnio reglamentavimo gairėse

ir priemonių rinkinyje. Gairės ir rinkinys buvo priimti 2015 m. gegužės mėn. 2017 m.
liepos mėn. Komisija patvirtino gairių rinkinį, kuriame buvo patvirtintos ir paaiškintos
bendros taisyklės, kaip Komisija turėtų konsultuotis su piliečiais.

28 Vadovaujantis Komisijos geresnio reglamentavimo gairėmis, konsultacijose turėtų

būti vadovaujamasi keturiais bendraisiais principais 37:
1)

Dalyvavimas: laikytis įtraukaus požiūrio konsultuojantis kuo plačiau;

2)

Atvirumas ir atskaitomybė: tiems, kurie dalyvauja, ir visuomenei užtikrinti
konsultacijų proceso ir jo poveikio politikos formavimui būdo skaidrumą;

3)

Veiksmingumas: laiku pasikonsultuoti, kai piliečių nuomonė vis dar gali kažką
pakeisti, laikytis proporcingumo principo ir konkrečių suvaržymų;

4)

Suderinamumas: užtikrinti visų tarnybų konsultacijų procesų, taip pat vertinimo,
peržiūros ir kokybės kontrolės, suderinamumą.

29 Šie keturi principai yra papildomi standartais38, taikomais šiems trims konsultacijų
proceso etapams (3 diagrama). Remdamasi šiais principais ir standartais, OBPO
Komisijai skyrė pirmą vietą už suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą (08 dalis).

30 Komisijos sistemą palyginome su EBPO pagrindiniais atviro ir įtraukaus politikos

formavimo principais ir EBPO rekomendacija dėl reglamentavimo politikos. Nustatėme,
kad Komisijos viešų konsultacijų sistemos struktūra prisidedama prie įtraukaus
teisėkūros proceso ir skaidrių viešų konsultacijų, ankstyvo bendradarbiavimo su
piliečiais ir jos konsultacijų procesų suderinamumo. Tačiau dar yra ką tobulinti
37

2017 m. geresnio reglamentavimo gairės, p. 70 (2015 m., p. 65).

38

2017 m. geresnio reglamentavimo gairės, p. 71 (2015 m., p. 65 ir 66).
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stebėjimo ir vertinimo srityje. Komisijos geresnio reglamentavimo gairėse nėra
numatyta:
a)

konkrečių rodiklių, kurie turi būti stebimi ir pateikiami viešų konsultacijų GD
lygmeniu ir apskritai Komisijos lygmeniu, tikslais;

b)

su viešomis konsultacijomis susijusių išlaidų vertinimo metodikos;

c)

sistemingo įvertinimo, ar pasiekiami visi viešųjų konsultacijų tikslai.

31 Kaip teigiama Komisijos gairėse „atlikti proporcingą konsultacijų proceso vidaus
kokybės vertinimą yra gera praktika“ 39. Informacijos apie viešų konsultacijų kokybę
rinkimas padeda gauti informacijos apie konsultacijų strategijos ir jos tikslų
įgyvendinimą. Be to, sistemingi vertinimai, kuriuos atliekant daugiausia dėmesio
skiriama tikslų įvykdymui, padeda nustatyti geriausią praktiką ir pasimokyti iš
ankstesnės patirties, siekiant pagerinti konsultacijas.

32 Nustatėme, kad tik dviem iš 26 mūsų peržiūrėtų atvejų buvo atliktas vidaus

vertinimas, siekiant padaryti išvadas iš įgytos patirties, ir buvo pasinaudota kai kuriais
rodikliais. Gerosios praktikos pavyzdžiai, susiję su rodikliais, taikomais vienoje iš mūsų
aplankytų valstybių narių: atsiliepimų skaičius, dalyvių įvairovė (pavyzdžiui,
suinteresuotųjų subjektų kategorijos, kilmės vieta arba gyvenamoji vieta, vartojamos
kalbos), laikas, kurio reikia konsultacijoms parengti ir vykdyti ir ataskaitas apie jas
pateikti ir dalyvių pasitenkinimo lygis.

Atrinktų viešų konsultacijų parengimas ir dalyvavimas jose

33 Išnagrinėjome šiuos Komisijos vykdomo atrinktų viešų konsultacijų rengimo,

įskaitant konsultacijų strategiją, ir įgyvendinimo aspektus (1-as ir 2-as etapai pateikiami
3 diagramoje):
a)

informaciją, pateikiamą piliečiams apie konsultacijų loginį pagrindą;

b)

veiksmus ir ryšių kanalus, naudojamus siekiant užtikrinti, kad piliečiai būtų
informuojami apie konsultacijas;

c)

kalbos, vartojamos konsultacijoms, ir klausimynų patogumas skaitytojui;

d)

konsultacijų laikas ir trukmė.

39

2017 m. geresnio reglamentavimo gairės, p. 88 (2015 m., p. 85).
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34 Apskritai nustatėme, kad mūsų peržiūrėtas Komisijos viešų konsultacijų rengimas
ir įgyvendinimas buvo patenkinami, tačiau nustatėme keletą sričių, kurias reikia
tobulinti, siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų konsultacijose dalyvauti lengvai ir
veiksmingai.

Konsultacijų strategija ne visada yra tinkamai parengiama ir skelbiama
Išankstinė informacija ir atsiliepimai apie būsimą konsultacijų veiklą

35 Veiksmų gairėmis arba įžanginiu poveikio vertinimu (ĮPV) vadinamo dokumento

pateikimas yra pirmas etapas piliečiams aiškinant, kodėl Komisija rengia konkrečią
iniciatyvą ir ko ja siekia. Kai teigiama Komisijos gairėse, veiksmų gairėse arba ĮPV turėtų
būti nurodyta konsultacijų veikla ir veiksmų gairės ir ĮPV turėtų būti kuo anksčiau
paskelbti Komisijos saityno svetainių portale „Išsakykite savo nuomonę“ 40.

36 Veiksmų gairių arba ĮPV paskelbimo paskirtis – informuoti piliečius apie Komisijos
planuojamas iniciatyvas ir konsultacijų veiklą ir iš anksto pasirengti jų dalyvavimui 41.

37 Vadovaujantis 2017 m. liepos mėn. Komisijos geresnio reglamentavimo

priemonių rinkiniu, jokios viešos konsultacijos neturėtų būti pradedamos tol, kol nebus
paskelbtos susijusios veiksmų gairės arba ĮPV 42. Komisijos gairėse ir priemonių rinkinyje
nenurodyta, kiek laiko iki viešų konsultacijų pradžios turėtų būti jie paskelbiami. Jose
tik teigiama, kad veiksmų gairės arba ĮPV turi būti baigti ir paskelbti juo greičiau ir
apimti suplanuotos konsultacijų strategijos metmenis 43.

40

2017 m. geresnio reglamentavimo gairės, p. 91 (2015 m., p. 91) ir 2017 m. priemonių
rinkinys, p. 38.

41

2017 m. geresnio reglamentavimo gairės, p. 91 (2015 m., p. 91).

42

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 37.

43

2017 m. geresnio reglamentavimo gairės, p. 7 ir 67.

22

38 Reikalavimas iš anksto paskelbti veiksmų gaires negaliojo, kai buvo rengiamos ir

pradėtos vykdyti į imtį įtrauktos viešosios konsultacijos. Komisija parengė veiksmų
gaires arba ĮPV, įskaitant konsultacijų strategijos metmenis, 22 iš 26 į mūsų imtį
įtrauktų viešų konsultacijų, tačiau paskelbė tik 16 likus bent keturioms savaitėms iki
viešų konsultacijų pradžios, siekiant išvengti atsiliepimų teikimo laikotarpio (39 dalis) ir
viešų konsultacijų pradžios sutapimo. Vidutiniškai, kai veiksmų gairės arba ĮPV buvo
parengti iki konsultacijų pradžios, jie buvo paskelbti prieš pusmetį (5 diagrama).

5 diagrama. Skelbiama išankstinė informacija apie būsimą konsultacijų
veiklą gerokai skyrėsi
Nr.
VK-25
VK-8
VK-20
VK-14
VK-1
VK-15
VK-5
VK-19
VK-11
VK-23
VK-12
VK-24
VK-9
VK-10
VK-13
VK-4
VK-7
VK-2
VK-22
VK-3
VK-16
VK-17
VK-6
VK-18
VK-21
VK-26

GD
MOVE
EAC
MOVE
HOME
SG
HOME
EAC
MOVE
HOME
MOVE
HOME
MOVE
EAC
HOME
HOME
AGRI
EAC
SG
MOVE
AGRI
HOME
MOVE
EAC
MOVE
MOVE
MOVE

-464
-407

-305
-301
-299
-291
-231
-218
-207
-186
-154
-130
-93
-69

Veiksmų gairės arba įžanginis
poveikio vertinimas (dienos iki
viešų konsultacijų pradžios)

Šaltinis: EAR; remtasi Komisijos duomenimis.

-31
-28
-6
-6
-4
-2
0
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Viešos konsultacijos (laukelių ilgis
pagrįstas viešų konsultacijų
trukme dienomis)
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39 Paskelbus veiksmų gaires arba ĮPV, piliečiai gali per keturias savaites pateikti

atsiliepimus44. Nustatėme, kad iš šešių 2017 m. paskelbtų veiksmų gairių arba ĮPV 45,
dėl keturių gauta atsiliepimų (vidutiniškai 22 atsiliepimai).

40 Trimis iš keturių atvejų gautų atsiliepimų skaičius buvo labai mažas, palyginti su

vykstant viešoms konsultacijoms gautų atsiliepimų skaičiumi. Pavyzdžiui, dėl ĮPV dėl
konsultacijų dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) modernizavimo ir supaprastinimo
gauta 10 atsiliepimų, o vykstant viešoms konsultacijoms gauta 63 000 atsakymų 46.
Komisija pripažino, kad ribotas atsiliepimų skaičius rodo aiškias galimybes toliau didinti
informuotumą apie ES priemones ir jų pasiekiamumą 47.
Pagrindiniai konsultacijų strategijos elementai

41 Konsultacijų strategija rengiama po veiksmų gairių arba ĮPV. Šios strategijos
tikslas – sukurti veiksmingą ir efektyvų konsultacijų metodą.

42 Konsultacijų strategija turi būti baigta ir atnaujinta remiantis pastabomis,

gautomis per atsiliepimams teikti skirtą laikotarpį. Neradome jokių įrodymų, kad į
atsiliepimus būtų buvę atsižvelgta rengiant konsultacijų strategiją (pavyzdžiui, priimant
sprendimus dėl konsultacijų veiklos arba klausimynų rengimo).

43 Konsultacijų strategija turėtų būti paskelbta arba aprašyta konsultacijų saityno

svetainėje, skirtoje atsakingo GD vykdomai susijusiai iniciatyvai 48. Joje turėtų būti šie
pagrindiniai elementai 49:
o

konsultacijų apimtis ir tikslai;

o

suinteresuotųjų subjektų identifikavimas;

o

numatyta konsultacijų veikla;

44

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 37, 38 ir 438 (2015 m., p. 264, 280
ir 305).

45

2017 m. veiksmų gairės ir ĮPV pirmiausia buvo paskelbti portale „Išsakykite savo nuomonę“.

46

Be to, vyko didelio masto kampanija, kurios metu gauta 260 000 atsakymų.

47

COM(2019) 178, p. 12.

48

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 380 (2015 m., p. 303).

49

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 379 (2015 m., p. 61 ir 301).
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o

terminai ir kalbų vartojimo tvarka.

44 Nustatėme, kad Komisijos svetainėje, skirtoje susijusiai iniciatyvai, buvo paskelbta

tik 12 iš 22 parengtų konsultacijų strategijų. Mūsų nuomone, teikiant savalaikę
informaciją apie viešų konsultacijų tikslą ir numatomą jų rezultatų paskirtį
parengiamuoju etapu, būtų labiau tikėtina, kad piliečiai jaustųsi įsitraukę, ir tai taip pat
būtų naudinga atsakymų kokybei.

45 Pavyzdžiui, prieš pradėdama viešas konsultacijas dėl vasaros laiko, Komisija

nepaskelbė nei konsultacijų strategijos, nei kokios nors kitos išankstinės informacijos,
išskyrus tai, kad buvo reaguojama į Europos Parlamento rezoliuciją. Atsižvelgiant į tai,
kad piliečiai turi būti informuoti parengiamuoju etapu apie viešos konsultacijos tikslus
ir numatomus rezultatus, labai tikėtina, kad šios informacijos trūkumas gali padaryti
poveikį rezultatams ne tik bendro ir regioninio dalyvavimo lygių, bet ir turinio atžvilgiu.
Mes pažymime, kad tik prasidėjus šiai viešai konsultacijai, Komisija paskelbė
informaciją apie konsultacijos tikslą.

46 Visose 22 paskelbtose strategijose buvo skirsniai, skirti „apimčiai ir tikslams“.

Tačiau Komisija nustato tik bendrus visos savo konsultacijų veiklos tikslus. Viešosioms
konsultacijos dažniausiai vartojami tikslai buvo: „suteikti plačiajai visuomenei ir
suinteresuotiesiems subjektams galimybę pareikšti savo nuomonę apie visus aspektus,
svarbius vertinant sritį, dėl kurios konsultuojamasis su suinteresuotaisiais subjektais“,
„surinkti nuomones“ ir „surinkti didesnių suinteresuotųjų subjektų ne specialistų
grupių nuomones“. Kitais atvejais tikslas buvo apibūdintais bendrais bruožais: „viešos ir
tikslinės konsultacijos bus pagrindinis pradinių duomenų šaltinis“.

47 Komisijos gairėse teigiama, kad suinteresuotųjų subjektų nustatymas yra būtina

sąlyga, kad būtų sėkmingai surinkta informacija ir suinteresuotiesiems subjektams
suteiktos tinkamos galimybės prisidėti prie ES politikos formavimo. Vėliau
suinteresuotieji subjektai turėtų būti rūšiuojami (arba suskirstomi pagal svarbą) pagal
jų intereso ir įtakos lygį, naudojant „suinteresuotųjų subjektų paskirstymo matricą“ 50.
Komisija parengė paskirstymo matricą suinteresuotiesiems subjektams 18-oje iš 26 VK.
Iš likusių aštuonių atvejų buvo penki atvejai, kai buvo parengta nestruktūrizuota
informacija apie suinteresuotuosius subjektus, o trimis atvejais nebuvo šios svarbios
informacijos (nei struktūrizuotos, nei nestruktūrizuotos), kuri yra būtina kitam etapui,
t. y. tinkamos konsultacijų veiklos atrankai 51.

50

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 385 (2015 m., p. 313).

51

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 391 (2015 m., p. 7).
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48 Prireikus, viešas konsultacijas galima papildyti kita konsultacijų veikla, siekiant į

jas įtraukti visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus ir užpildyti galimas
informacijos spragas 52. Tai svarbu siekiant komunikacijos kanalus pritaikyti visos
tikslinės auditorijos poreikiams ir užtikrinti, kad visos atitinkamos šalys turėtų galimybę
pareikšti savo nuomonę 53. Taip pat svarbu baigiantis konsultacijų procesui palyginti
įvairios konsultacijų veiklos rezultatus, siekiant nustatyti atsiliepimų tarpusavio
priklausomybę, suderinamumą arba prieštaravimus ir pagrindines suinteresuotųjų
subjektų kategorijas. Nė vienoje mūsų peržiūrėtoje konsultacijų strategijoje nėra
paaiškinta, kaip viešomis konsultacijomis būtų papildyta kita konsultacijų veikla.

49 Kalbant apie kalbą, keturiose konsultacijų strategijose nebuvo jokios nuorodos
apie planuojamas priemones. Šiais keturiais atvejais vertimai buvo atlikti per vėlai,
todėl pradėjus konsultacijoms nebuvo visuomenei teikiami. Trimis kitais atvejais
strategijose į kalbų vartojimo priemones buvo atsižvelgta tik iš dalies, pateikiant
nuorodą tik į kalbas, vartojamas klausimynuose arba atsiliepimuose.
Respondentai manė, kad viešų konsultacijų tikslai buvo neaiškūs

50 Mūsų apklausos rezultatai patvirtino, kad dar yra ką tobulinti Komisijai pateikiant

tikslus ir apie juos informuojant bei nustatant viešų konsultacijų suinteresuotuosius
subjektus. Respondentų bendras įspūdis – viešų konsultacijų tikslai buvo neaiškūs
(2 langelis).

2 langelis
Piliečių atsakymų pavyzdžiai: Jie manė, kad viešų konsultacijų tikslas
buvo neaiškus
10-as pilietis: „Sunku suprasti, kaip jie bus naudojami KONKREČIAI.“ (originalas – FR)
11-as pilietis: „Susidaro įspūdis, kad tai tik apklausa dėl akių.“ (originalas – DE)
12-as pilietis: „<…> tai yra TIK simbolinės konsultacijos, kurios, atrodo, yra rengiamos
formaliai ir kurios, deja, dar nėra realus naudojimasis dalyvaujamąja demokratija <…
>. Tačiau tai tikrai yra galimybė atgaivinti svajonę ir Europos projektą, ar ne? Kitaip
piliečių ir eurokratų atotrūkis toliau didės, o tai bus naudinga tik euroskeptikams ir
populistams.“ (originalas – FR)

52

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 391 ir 394 (2015 m., p. 59 ir 280).

53

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 7 ir 376 (2015 m., p. 7).
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13-as pilietis: „<…> Kai taip yra, kokia prasmė gaišti savo laiką ir dalyvauti šiose
konsultacijose?“ (originalas – BG)
14-as pilietis: „<…> nemačiau naudos dalyvauti.“ (originalas – PT)
15-as pilietis: „Ne visada aišku, ar „eiliniams“ piliečiams leidžiama / jie skatinami
dalyvauti. Todėl komunikacija turėtų būti pakoreguota.“ (originalas – EN)
16-as pilietis: Paprasti žmonės labai abejoja, kad būdas, kuriuo jūs konsultuojatės,
turi kokią nors vertę, nes nei jie supranta, nei tiki, kad jų atsiliepimai bus kada nors
perskaityti ir tuo labiau vertinami. Jie taip pat yra visiškai įsitikinę, kad bus
stengiamasi įsiklausyti tik į tarptautinio verslo norus.“ (originalas – EN)
17-as pilietis: „<…> ES nepasiekia paprastų Europos piliečių.“ (originalas – NL)
Šaltinis: EAR apklausa.

Viešos konsultacijos, kuriose dalyvavimo lygis buvo skirtingas

51 Internetinės konsultacijos yra tinkamos plačioms konsultacijoms. Komisijos

gairėse nurodyta, kad įvairių komunikacijos kanalų derinys labiausiai pasiteisina.
Susisiekiant su piliečiais, gyvenančiais atokiose ir kaimo vietovėse, Komisijos gairėse tik
rekomenduojama bendrauti su „Komisijos atstovybėmis ir centru „Europe Direct“ 54
nustatant tinkamas priemones ir kanalus“ 55.

52 GD, kuriuos tikrinome, atsižvelgė į komunikacijos kanalų įvairovę daugiau kaip
pusėje (16) iš 26 atrinktų atvejų. Apskritai, GD ir viešose konsultacijose naudotų
komunikacijos metodų ir kanalų (įskaitant socialinę žiniasklaidą) pasirinkimas ir
aprėptis gerokai skyrėsi. Pažymėjome, kad dalyvavimo lygis buvo gana skirtingas.

53 Visose 10-yje konsultacijų, kurių metu gauta daugiausia atsakymų, buvo

naudojami įvairūs komunikacijos kanalai. Tačiau dviem kitais atvejais (vertinimo ir
naujos iniciatyvos labai technine tema) gauta atitinkamai tik 24 ir 17 atsakymų,
nepaisant to, kad buvo naudojami įvairūs komunikacijos kanalai. Trimis atvejais, kai
atsakymų skaičius buvo mažiausias, buvo gauti trys įvertinimai, kuriems gauti GD
nenaudojo įvairių komunikacijos kanalų. 6 diagramoje pateiktas mūsų peržiūrėtų 26
viešų konsultacijų respondentų skaičius.

54

Informacijos centrai kiekvienoje ES šalyje: https://europa.eu/europeanunion/contact/meet-us_en

55

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 399 ir 400.
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6 diagrama. Atsakymų, gautų vykstant viešoms konsultacijoms, skaičius
Atsakymų Nr.
VK-13

3

VK-12

12

VK-20

16

VK-16

17

VK-25

24

VK-21

27

VK-14

53

VK-18

70

VK-19

74

VK-11

121

VK-24

129

VK-17

135

VK-5

266

VK-23

337

VK-7

492

VK-6

660

VK-15

873

VK-9

1 124

VK-22

1 124

VK-1

1 385

VK-4

1 455

VK-8

1 800

VK-10

2 117

VK-2

5 323

VK-3

63 295

VK-26

X2

4,6 milijono X 69

Bendras 2014 m. Europos Parlamento rinkimų ES registruotų rinkėjų skaičius – 396 milijonai

1–5

6–55 56–150 151–800 801–1 500 1 501–3 000 65 000

Šaltinis: EAR; remtasi Komisijos duomenimis.

54 Nors yra daug bendradarbiavimo su piliečiais priemonių, Komisija manė, kad

„neišnaudotos visos dalyvavimo lygio didinimo galimybės“. Ji taip pat pažymėjo, kad
kai kurie suinteresuotieji subjektai vis dar nenori arba nesugeba bendradarbiauti, ir
pripažino, kad žemas dalyvavimo lygis yra problema 56. Tai, kad ši problema įsisenėjusi,
buvo patvirtinta Komisijos dokumente „Komisijos geresnio reglamentavimo
įvertinimas“ 57.

56

COM(2017) 651 final.

57

COM(2019) 178, p. 16.
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55 Išanalizavome dalyvių pasiskirstymą pagal valstybes tiek absoliučia išraiška, tiek

lygindami su valstybės gyventojų skaičiumi mūsų VK imtyje (V priedas). Absoliučia
išraiška, didžioji dalis atsakymų gauta iš Vokietijos. Valstybės gyventojų skaičiaus
atžvilgiu, Austrija buvo pirma, o Vokietija – antra. Nagrinėjant viešas konsultacijas dėl
vasaros laiko, kurioms vykstant gauta 4,6 milijono atsakymų, nustatyta, kad
pasiskirstymas buvo panašus (70 % atsakymų iš Vokietijos ir 6 % – iš Austrijos), šios dvi
valstybės taip pat buvo pirmoje ir antroje vietoje valstybės gyventojų skaičiaus atžvilgiu
(atitinkamai 3,8 % ir 2,9 %) (7 diagrama).

7 diagrama. Aukštas Austrijoje ir Vokietijoje gyvenančių rezidentų
dalyvavimo lygis

Respondentų skaičius (100 000 piliečių)
0,51

10,88

Respondentų skaičius (100 000 piliečių)
18

3 811

Šaltinis: EAR; remtasi Komisijos duomenimis.

56 Vykstant viešoms konsultacijoms dėl vasaros laiko, Komisijos komunikacijos

priemonės ir reklaminiai skelbimai socialinėje žiniasklaidoje paskatino tam skirti didelį
dėmesį įvairiose žiniasklaidos priemonėse ir šalyse. Vykstant konsultacijoms, Komisija
bandė paskatinti dalyvių iš kitų nei Vokietija valstybių dalyvavimą ir pradėjo mokamas
reklamines kampanijas ES-26 (išskyrus Vokietiją ir Jungtinę Karalystę), kuriose
didžiausias dėmesys buvo skiriamas devynioms valstybėms, kurioms buvo
atstovaujama itin nepakankamai (įskaitant reklaminius skelbimus vietos kalbomis). Be
to, Komisijos atstovai valstybėse narėse aktyviai prisidėjo skelbdami įrašus „Facebook“
ir „Twitter“. Kalbant apie procentines dalis, atsiliepimų iš ES-26 padaugėjo 30 %.
Nepaisant to, visu konsultacijų laikotarpiu geografinis atsakymų pasiskirstymas išliko

29
nesubalansuotas. Komisijos ataskaitoje, skirtoje šios viešos konsultacijos rezultatams,
buvo paaiškintas atsakymų pasiskirstymo valstybėse narėse skirtumas.
Apie viešas konsultacijas respondentai dažnai sužinodavo per pilietinės visuomenės
grupes

57 Mūsų apklausoje dalyvių buvo klausiama, kaip jie buvo informuojami apie

Komisijos viešas konsultacijas. Daug respondentų pabrėžė, kad jie apie konsultacijas
sužinojo per pilietinės visuomenės organizacijas (PVO) arba nevyriausybines
organizacijas (NVO) ir kad kitaip nebūtų dalyvavusios (3 langelis).

3 langelis
Piliečių atsakymų pavyzdžiai: Kai kurie piliečiai būtų nedalyvavę, jei
nebūtų gavę informacijos iš PVO ir NVO
18-as pilietis: „Aš išgirdau apie jas pilietinės visuomenės grupėje, kurios narys esu; aš
niekur nemačiau kitos informacijos apie jas arba apie kitas jūsų sąraše esančias
konsultacijas. Nėra prasmės rengti konsultacijas, jeigu žmonės apie jas nežino.“
(originalas – EN)
19-as pilietis: „Galbūt konsultacijos turėtų būti plačiau reklamuojamos plačiajai
visuomenei. Jei nesi NVO ar kitos organizacijos narys, tu dažnai apie jas nieko
nežinai.“ (originalas – NL)
20-as pilietis: „<…> jei ne organizacijos ir fondai, aš niekada neteikčiau komentarų
jokiomis temomis, nes aš nieko negaunu, pavyzdžiui, klausimynų.“ (originalas – PL)
Šaltinis: EAR apklausa.

58 Paklausėme respondentų, iš kur jie gavo informacijos apie tai, kad pradedamos

viešos konsultacijos (pateikti kelis atsakymus, jei įmanoma). Iš visų galimų šaltinių ir
žiniasklaidos, 48 % pilietinės visuomenės organizacijos turėjo daugiausia galimybių
padidinti piliečių informuotumą. Kiti svarbūs informacijos šaltiniai buvo naujienos ir
straipsniai (29 %), Komisijos saityno svetainė (17 %) ir Komisijos socialinė žiniasklaida
(13 %).
Respondentai pageidauja daugiau viešinimo, siekiant padidinti informuotumą apie
viešas konsultacijas

59 Respondentų paklausėme, kaip jie tobulintų Komisijos metodą, naudojamą ryšiui

su piliečiais ir suinteresuotaisiais subjektais užmegzti. Iš 2 224 respondentų, 1 184
(53 %) mums pateikė pasiūlymų, kaip veiksmingiau padidinti informuotumą.
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60 Apklausos dalyviai manė, kad konsultacijos veikla turi būti plačiai reklamuojama,

siekiant užtikrinti didesnį proceso matomumą ir viešumą ir taip sudaryti sąlygas
daugiau žmonių jose dalyvauti. Jie taip pat manė, kad turėtų būti daugiau reklamos
socialinėje žiniasklaidoje, televizijoje, spaudoje (pavyzdžiui, laikraščiuose) ir net
e. paštu. Respondentai taip pat pabrėžė, kad nacionalinė arba regioninė valdžia turėtų
aktyviau dalyvauti viešinant Komisijos rengiamas viešas konsultacijas. Be to, visose
srityse buvo tikimasi geresnės valstybių narių ir ES komunikacijos ir bendradarbiavimo
(4 langelis).

4 langelis
Piliečių atsakymų pavyzdžiai: jie pageidauja didesnio matomumo ir
viešumo
21-as pilietis: „Norėčiau, kad savo dienraštyje galėčiau perskaityti apie aktualias
Europos Komisijos temas. Taip pat, kad apie vykdomas apklausas praneštų radijas,
televizija ir spauda.“ (originalas – DE)
22-as pilietis: „Apie ES viešąsias konsultacijas sužinojau Feisbuke nepaisant to, kad
man 31. Gaila, kad mums apie jas nepasakoma mokymo įstaigose ar kitur. Apie ES ir
jos būsimus teisės aktus turi būti daugiau komunikuojama.“ (originalas – FR)
23-ias pilietis: „Siųskite žmonėms naujienlaiškius e. paštu apie politikas, kurios, jų
nuomone, yra įdomios.“ (originalas – GR).
24-as pilietis: „Žinoma, be to, kad su žmonėmis bendraujama elektroniniu būdu,
viešoji kampanija taip pat svarbi norint patraukti piliečius, kurie yra labiausiai
susidomėję.“ (originalas – CZ)
25-as pilietis: „Daugiau informacijos apie šias apklausas įvairiose vietose! Pavyzdžiui,
būtų gerai, jei šios apklausos – ir visos Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos – būtų
pateiktos toje pačioje interneto svetainėje, kaip ir Suomijos pilietinės ir savivaldybių
iniciatyvos.“ (originalas – FI)
26-as pilietis: „Aš manau, kad ES turi glaudžiai (dar glaudžiau) su kiekvienos
valstybės narės vyriausybe, siekiant užtikrinti, kad šios apklausos apimtų didesnę
gyventojų grupę. Šiuo metu manau, kad tik žmonės, kurie jau dabar aktyviai domisi
ES politika, žinos apie šias konsultacijas. Reikia labiau stengtis įtraukti visuomenę.“
(originalas – EN)
27-as pilietis: „Trūksta vyriausybių entuziazmo ir įsitraukimo į šiuos procesus.“
(originalas – ES)
28-as pilietis: „Manau, per mažai dalyvauja nacionaliniai parlamentai.“ (originalas –
NL)
Šaltinis: EAR apklausa.
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Platesnio kalbų vartojimo ir skaitytojui patogesnių klausimynų poreikis
Kalbų vartojimas

61 Svarbus prieinamumo aspektas yra konsultacijose vartojamos kalbos. 2015 m.

Komisijos geresnio reglamentavimo gairėse buvo rekomenduojama, kad vertimo
reikalavimai būtų grindžiami atitinkamo konsultacijų metodo taikymo sritimi ir
informavimo apie jį veikla 58. 2017 m. balandžio mėn. Komisijos Generalinis
sekretoriatas paskelbė tolesnius nurodymus59, į kuriuos įtrauktos šios priemonės:
o

viešų konsultacijų dokumentai (klausimynai ir bet lydimieji dokumentai) dėl
prioritetinių iniciatyvų, įtrauktų į Komisijos metinę darbų programą (I priedas), turi
būti išversti į visas oficialiąsias ES kalbas;

o

klausimynai ir bet kokie lydimieji dokumentai, skirti visoms kitoms viešoms
konsultacijoms, turi būti pateikiami bent anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

62 2017 m. atnaujintose gairėse rekomenduojama, kad paprastai konsultacijų

dokumentai turėtų būti verčiami į kuo daugiau kalbų, jei įmanoma ir tikslinga,
priklausomai nuo konsultacijų aprėpties ir tikslinės auditorijos 60. Gairėse paaiškinta,
kad viešų konsultacijų dokumentai (klausimynai ir bet kokie kartu pateikiami
dokumentai) dėl iniciatyvų, įtrauktų į Komisijos darbų programos I priedą, turi būti
išversti į visas oficialiąsias ES kalbas61. Be to, Generalinis sekretoriatas turėtų nuosekliai
tikrinti konsultacijų strategijas, siekiant nustatyti konsultacijų veiklą – visų pirma,
susijusią su visuomenės interesais, – kurios informacija turėtų būti išversta į visas arba
kelias kalbas. Galiausiai, gairėse reikalaujama, kad konsultacijų strategijoje būtų
paaiškinta ir pagrįsta kalbų vartojimo tvarka, taikoma konsultacijų veiklai.

63 Nustatėme, kad nebuvo kriterijų, pagal kuriuos būtų klasifikuojamos iniciatyvos,

priskiriamos „visuomenės intereso“ arba „kitos“ kategorijai, pagal kurią būtų galima
nustatyti, ar iniciatyva turėtų būti verčiama ir, jei taip, į kiek kalbų. Nustatėme, kad tai
labai priklauso nuo požiūrio, kurio laikosi atsakingas GD arba jo už politiką atsakingas
skyrius, arba nuo laiko apribojimų. Taip pat pažymėjome, kad tvirtinimo tikslais
Komisija iniciatyvas klasifikuoja kaip „svarbias“ ir „kitas“. Tai, kad nėra tikslių kriterijų,
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2015 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 314.

59

„Kalbų vartojimas Komisijos pradėtose viešose konsultacijose“, 2017 m. balandžio 28 d.

60

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 397.

61

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 397 ir 398.
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pagal kuriuos būtų galima klasifikuoti iniciatyvas, trukdo siekti aiškumo dėl kalbų
vartojimo tvarkos, taikytinos vykstant konsultacijų procesui.

64 Mūsų imtyje nustatyta, kad 2017 m. balandžio mėn. įsigaliojus Komisijos naujai
kalbos politikai buvo pradėtos septynios viešos konsultacijos. Iš šių septynių viešų
konsultacijų, šešių klausimynai buvo išversti į oficialias ES kalbas, tačiau tik trys iš jų
buvo įtrauktos į Komisijos darbo programą 62. Likusiosios vienos konsultacijos
klausimynas buvo išverstas į tris kalbas.

65 Iš šių 19 viešų konsultacijų, pradėtų iki Komisijos naujos kalbos politikos

įsigaliojimo, nustatėme šešis atvejus, kai Komisija iniciatyvas klasifikavo kaip „svarbias“,
tačiau klausimynai, viešų konsultacijų tinklalapiai ir pagalbiniai dokumentai buvo
pateikiami tik anglų kalba. Iš likusių 13 atvejų, septynių dokumentai buvo išversti į visas
oficialias ES kalbas, vienos – į šešias kalbas ir penkių buvo parengti tik anglų kalba.

66 Nustatėme, kad tuomet, kai klausimynai buvo verčiami į visas ES kalbas, vidutinis
gautų atsakymų skaičius buvo didesnis, negu tais atvejais, kai klausimynai buvo
pateikiami tik anglų kalba. Iš mūsų imtyje esančių 26 viešų konsultacijų, klausimynai,
skirti 11 iš 12 viešų konsultacijų, kurioms vykstant gautų atsakymų skaičius buvo
didžiausias, buvo išversti į visas ES kalbas. Iš likusių 14 atvejų, kuriais gautų atsakymo
skaičius buvo mažiausias, tik dviem atvejais klausimynai buvo išversti į visas ES kalbas.
Klausimynų ir lydimųjų dokumentų rengimas

67 Komisijos geresnio reglamentavimo reikalaujama, kad klausimyne pateikiami

klausimai būtų tinkami, trumpi ir paprasti, jis būtų parengtas neutraliai ir jame būtų
išlaikyta tinkama atvirųjų ir uždarųjų klausimų pusiausvyra 63. Komisija mums pateikė
įrodymų, kad 22-jose iš 26 viešų konsultacijų, kurias peržiūrėjome, prieš naudojant
klausimynai buvo testuojami. Apskritai nustatėme, kad mūsų peržiūrėti klausimynai
buvo tinkamai parengti ir atitiko Komisijos pateiktas gaires.

68 Vis dėlto nustatėme, kad keli klausimynai buvo pernelyg ilgi arba pernelyg

sudėtingi. Pavyzdžiui, trijuose klausimynuose iš viso ar tam tikroms respondentų
kategorijoms buvo parengta daugiau kaip 50 klausimų. Todėl, vienu iš šių atvejų, iš
4 786 respondentų, kurie bandė dalyvauti, tik 1 800 respondentų atsakymai buvo
visiškai tinkami naudoti Komisijos analizėje, nes ne visi respondentai užpildė
klausimyną. Vienu atveju, tema buvo techninis su IT susijęs dalykas, tačiau klausimyne
62

Viena paminėta I priede ir dvi – pagrindiniame tekste.
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2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 402.
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nebuvo atskirai parinkti klausimai specialistams ir ne specialistams. Naudojant
skirtingus klausimų rinkinius šių dviejų tipų respondentams, būtų buvę galima surinkti
daugiau atsakymų (iš viso buvo gauta tik 17 atsiliepimų).

69 Nustatėme, kad 15-oje atvejų, mūsų aplankyti GD nesvarstė galimybės parengti

skirtingus klausimynus ne specialistams ir specialistams. Nors Komisijos gairėse tai ir
nėra reikalaujama, kaip gerosios praktikos pavyzdžius išnagrinėjome 11 atvejų, kai ne
specialistams buvo parengti mažiau specializuoti klausimynai.

70

Klausimyne ir dokumentuose, kurie buvo pateikti piliečiams viešų konsultacijų
dėl vasaros laiko tikslais, nebuvo atkreiptas dėmesys į atitinkamos valstybės narės
savarankiško pasirinkimo pasekmes (ypač jei kaimyninės valstybės nuspręstų kitaip). Be
to, Komisija nenurodė, kad konsultacijų rezultatai bus svarbus pagrindas rengiant jos
teisėkūros pasiūlymą iškart po konsultacijų 64. Mūsų manymu, svarbu, kad potencialūs
dalyviai būtų aiškiai informuojami apie tokį poveikį. Tokios informacijos nepateikimas
gali daryti poveikį viešų konsultacijų baigčiai.
Respondentai nori klausimynų visomis ES kalbomis, kurie būtų pritaikyti piliečiams ir
kuriuose būtų pateikiami atvirieji klausimai

71 Mūsų apklausoje dauguma respondentų (82 %) buvo patenkinti kalbomis,

vartotomis vykstant konsultacijų procesui. Taip pat buvo tvirtai sutariama (92 %), jog
svarbu, kad viešos konsultacijos vyktų visomis 24 ES kalbomis, siekiant padidinti
pasiekiamumo lygį.

72 31 % mūsų respondentų netenkino klausimynų patogumas skaitytojui, nes

klausimai buvo neaiškūs arba pernelyg techniški. Daugelis respondentų (76 %)
palankiai vertino būtent tai, kad turėjo galimybę atsakyti į atviruosius klausimus
(5 langelis).

64

2018 m. rugpjūčio 31 d Komisijos narė Violeta Bulc pasakė: „Komisijos surengtose viešose
konsultacijose savo nuomonę pareiškė milijonai europiečių. Jos siunčiama žinia labai aiški:
84 % europiečių nebenori keisti laiko. Todėl ketiname imtis atitinkamų priemonių – parengti
teisėkūros pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai, o jie kartu priims dėl to sprendimą“
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18–5302_lt.htm).
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5 langelis
Piliečių atsakymų pavyzdžiai: jie pageidauja, kad viešos konsultacijos
vyktų visomis ES kalbomis, tačiau nepageidauja, kad būtų vartojama
techninė kalba
29-as pilietis: „Paskelbus apie viešas konsultacijas, jos iškart turėtų būti prieinamos
visomis 24 ES kalbomis, siekiant užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų galimybę pareikšti
nuomonę savo kalba.“ (originalas – EN)
30-as pilietis: „Pirmiau nurodyti dokumentai buvo daugiausia išleisti tik užsienio
kalbomis. Tokia biurokratinė kalba labai sudėtinga net ir vokiečių k., tad šis
klausimynas yra nepradėtinas!“ (originalas – DE)
31-as pilietis: „Koncentruota kalba ir administracinis žargonas: tokie dokumentai
turėtų būti aiškesni ir išversti į tokį stilių, kurį suprastų žmonės su paprastu
išsilavinimu.“ (originalas – RO)
32-as pilietis: „Naujame klausimyne, kurį turiu užpildyti, klausimai turėtų būti
pateikti mano gimtąja kalba – danų. Formuluotė taip pat turėtų būti suprantamesnė,
nes ne kiekvienas turi universitetinį išsilavinimą.“ (originalas – DK)

Piliečių atsakymų pavyzdžiai: Klausimynai turėtų būti labiau pritaikyti
piliečiams
33-ias pilietis: „Kai kurie pasirenkami klausimai neatspindėjo mūsų nuomonės, jais
buvo pernelyg supaprastinamos sudėtingos problemos arba tai buvo nukreipiamieji
klausimai.“ (originalas – EN)
34-as pilietis: „Keletas sudėtingų klausimų ne specialistams konkrečioje politikos
srityje – klausimynas ne visada prieinamas respondentams.“ (originalas – FR)
35-as pilietis: „<…> Priemones reikia pritaikyti žmonėms, kuriems jos yra skirtos.“
(originalas – PT)
36-as pilietis: „Pritaikyta jauniems žmonėms, bet ne vyresniems žmonėms, kurie
mažiau susipažinę su technologijomis.“ (originalas – SL)

Piliečių atsakymų pavyzdžiai: jiems patinka galimybė laisvai pareikšti
savo nuomonę
37-as pilietis: “Atvirieji klausimai yra naudingas būdas išsamesnei nuomonei
pareikšti.”(originalas – EN)
38-as pilietis: „Jaučiau, kad klausimų tikslas ne visada buvo aiškus, todėl buvo
ypatingai svarbu turėti papildomos vietos komentarams, kur būtų galima atsakymą
paaiškinti išsamiau.“ (originalas – DE)
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39-as pilietis: „<…> galimybė pateikti laisvo teksto komentarus ir pridėti
medžiagos.“ (originalas – SV)
Šaltinis: EAR apklausa.

Konsultacijų terminas atitiko būtinus reikalavimus

73 Komisijos geresnio reglamentavimo gairėse nurodoma, kad minimalus viešų

konsultacijų laikotarpis yra 12 savaičių, ir primygtinai rekomenduojama šį laikotarpį
prailginti, jei jis sutampa su atostogų laikotarpiu 65.

74 Iš 26 mūsų imtyje esančių viešų konsultacijų, 24 atvejais buvo laikomasi

rekomenduojamo 12 savaičių minimalaus atsakymams pateikti skirto laikotarpio.
Aštuoniais atvejais, kai atsakymams pateikti skirtas laikotarpis iš dalies sutapo su
vasaros atostogomis, į šį veiksnį nebuvo atsižvelgta. Pažymėjome, kad vykstant
viešoms konsultacijoms dėl vasaros laiko, Komisija gavo neįprastai daug atsiliepimų,
nors konsultacijos vyko labai trumpu (šešių savaičių) vasaros laikotarpiu.
Respondentai mano, kad jiems pakanka laiko dalyvauti

75 79 % mūsų apklausoje dalyvavusių respondentų buvo patenkinti savaičių, kai
klausimynai buvo skelbiami Komisijos saityno svetainėje, skaičiumi.

Informacijos apie konsultacijų darbus ir rezultatus pateikimas

76 Išnagrinėjome toliau nurodytus Komisijos atliekamos duomenų analizės ir būdo,

kuriuo ji pateikė informaciją apie savo konsultacijų darbą ir rezultatus, aspektus (3-ias
etapas pateikiamas 3 diagramoje):
a)

saugus duomenų rinkimas ir tvarkymas;

b)

tinkama surinktų atsakymų analizė, visų pirma tuomet, kai atsakiusiųjų dalis buvo
maža arba kampanijos buvo plataus masto;

c)

skaidri ir išsami informacija apie konsultacijų darbą ir rezultatus.

65

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 400 (2015 m., p. 315 ir 318).

36

77 Apskritai nustatėme, kad Komisijos viešų konsultacijų, kurias peržiūrėjome,

analizė ir informavimas apie jas buvo patenkinami, tačiau nustatėme keletą sričių,
kurias būtų galima tobulinti skaidrumo ir atskaitomybės atžvilgiu.

Duomenų tvarkymo trūkumai
Informacija apie duomenų tvarkymą

78 Pagal Komisijos geresnio reglamentavimo gaires, privatumo pareiškime

respondentai turėtų būti aiškiai informuojami, kaip duomenys yra renkami ir
tvarkomi 66. Praktiškai, kol 2018 m. gegužės mėn. nebuvo įvestas vienas bendras
privatumo pareiškimas, kiekvienai viešai konsultacijai, kurios metu buvo renkami
asmens duomenys, turėjo būti parengtas ir šiai iniciatyvai skirtame konsultacijų
tinklalapyje paskelbtas konkretus privatumo pareiškimas.

79 22-oje ir 26 mūsų peržiūrėtų konsultacijų atvejų, konsultacijų tinklalapyje buvo

pateiktas atsakomybės ribojimo pareiškimas, kuriame buvo pateikiamos nuorodos į
Komisijos duomenų apsaugos tinklalapį ir Reglamentą Nr. 45/2001 dėl asmens
duomenų apsaugos. Tačiau tinklalapiuose nebuvo pateikta nei privatumo pareiškimų,
kuriuose respondentai būtų informuojami, kaip asmens duomenys renkami ir
tvarkomi, nei buvo nurodytas duomenų saugojimo laikotarpis. Likusių keturių
konsultacijų atveju tinklalapiuose nebuvo pateiktas privatumo pareiškimas arba
atsakomybės ribojimo pareiškimas.
Su technologijomis susijusi rizika

80 Su informacija ir technologijomis susijusias patikras atlikti ypač svarbu rengiant

internetines konsultacijas, siekiant užtikrinti, kad šis procesas būtų saugus ir kad gauti
atsakymai būtų galiojantys. Išnagrinėjome peržiūrimų GD atliktas patikras, siekdami
įvertinti, ar buvo imtasi tinkamų priemonių, kad būtų išvengta su technologijomis
susijusios rizikos.

81 Komisija mums pateikė laiko žymos informaciją, iš kurios matyti, kada dalyviai

pateikė savo atsiliepimus. Šešiais iš 24 atvejų, paskutinėmis konsultacijų laikotarpio
dienomis gautų atsakymų skaičius buvo labai didelis – sudarė 40 %–95 %. Vykstant
viešoms konsultacijoms dėl vasaros laiko, 1,3 milijono atsiliepimų (40 %) buvo pateikta
paskutinę dieną (8 diagrama).
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2017 m. Komisijos priemonių rinkinys, p. 411 (2015 m., p. 321).
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8 diagrama. Kai kurie atvejai, kai paskutinės minutės atsakymų skaičius
buvo labai didelis

Respondentų, iš viso: 5 323, iš
kurių 60% – paskutinėmis 2
konsultacijų laikotarpio dienomis.

VK-2

Respondentų, iš viso: 135, iš kurių
40% – paskutinėmis 3 konsultacijų
laikotarpio dienomis.

VK-17

Respondentų, iš viso: 129, iš
kurių 50% – paskutinėmis 2
konsultacijų laikotarpio dienomis.

VK-24

Respondentų, iš viso: 2 117, iš
kurių 95% – paskutinėmis 3
konsultacijų laikotarpio
dienomis.

VK-10

Respondentų, iš viso: 27, iš kurių
45% – paskutinėmis 3
konsultacijų laikotarpio
dienomis.

VK-21

Respondentų, iš viso: 4 562 228, iš
kurių 40% – paskutinėmis 2
konsultacijų laikotarpio dienomis.

VK-26

Šaltinis: EAR; remtasi Komisijos duomenimis.

82 Mūsų nuomone, didelis srautas yra susijęs su gana didele rizika (pavyzdžiui,

koordinuoto kibernetinio išpuolio). Todėl paprašėme informacijos apie Komisijos
šaltinių IP adresų geografinės vietos, įsišaknijusių problemų, susijusių su serverio
neprieinamumu (serverio perkrova), galimo bet kokių prieigos prie interneto paslaugų
anonimiškai priemonių (TOR 67 tinklo) naudojimo, apsaugos nuo interneto „botų“
(saityno robotų) patikras ir bet kokias kitas patikras, siekiant patvirtinti respondentų
atsakymų galiojimą.

67

TOR (sluoksninio maršruto parinkimo) naršyklė yra saityno naršyklė, skirta anoniminio
saityno naršymo ir apsaugos nuo duomenų srauto analizės reikmėms.
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83 Kalbant apie duomenų analizę ir tvarkymą, Komisija paprastai nustato dublikatų,

kaip daugiau nei vieną atsakymą iš to paties e. pašto adreso. Pavyzdžiui, tai pasakytina
apie viešas konsultacijas dėl vasaros laiko 68. Tačiau vienas dalyvis gali dalyvauti kelis
kartus naudodamas skirtingus e. pašto adresus. Šiuo atveju skirtingi atsiliepimai gali
turėti tą patį šaltinio IP adresą, kuris galėtų būti perspėjimu apie dubliavimą. Mūsų
nuomone, tokie atsiliepimai turėtų būti tikrinami, siekiant įvertinti, ar jie unikalūs ir (ar)
ne dirbtinai sukurti.

84 Paprašėme su viena vieša konsultacija susijusių šaltinių IP adresų. Komisija

pasiremdama savo duomenų apsaugos taisyklių aiškinimu, nesuteikė mums prieigos
prie šios informacijos. Tačiau DIGIT GD patvirtino, kad buvo penki dubliuoti IP adresai.
Likusių viešų konsultacijų atveju, prieš paskelbiant viešų konsultacijų rezultatus nei
DIGT GD, nei kiti GD panašių patikrų neatliko.

85 Komisija nepateikė jokios informacijos apie tai, kaip buvo apdorojama šaltinio IP

adresų geografinė vieta, arba apie galimą anoniminę prieigą pasinaudojant TOR tinklu.

86 CAPTCHA yra programa, naudojama įsitikinti, kad duomenis įveda žmogus, o ne

robotas. Komisija CAPTCHA programą naudojo kaip kovos su interneto robotais
priemonę, siekdama apsaugoti dalyvavimą viešose konsultacijose nuo netinkamo
naudojimosi juo, nes ji neleidžia duomenis įrašyti automatiškai. Tačiau vykstant
viešoms konsultacijoms dėl vasaros CAPTCHA, programa buvo pakeista kita priemone
kilus susirūpinimui dėl Google asmens duomenų naudojimo.

Duomenų analizės trūkumai
Duomenų interpretavimas

87 Viešomis konsultacijomis galima pasiekti įvairiausius respondentus, kurie

savanoriškai teikia atsiliepimus; atsiliepimus daugiausia teikia aktyvūs ir suinteresuoti
ES piliečiai. Komisijos geresnio reglamentavimo gairėse aiškiai nurodyta, kad vykstant
viešoms konsultacijoms surinkti duomenys neatspindi tipiškos ES gyventojų
nuomonės69. Taip yra dėl to, kad respondentai save atrenka patys, o tai reiškia, kad
atsakymai gaunami ne iš reprezentatyviosios imties 70.

68

SWD(2018) 406 final, p. 3.

69

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 424 (2015 m., p. 319).

70

2017 m. geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, p. 423 (2015 m., p. 319).
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88 Viešos konsultacijos dėl vasaros laiko vyko 2018 m. liepos 4 – rugpjūčio 16 d.; jų

metu gauta 4,6 milijono atsakymų iš visų 28 valstybių narių. Komisija šiuos rezultatus
vertino kaip svarbų pagrindą teisėkūros pasiūlymui rengti. 2018 m. rugpjūčio 31 d.
Komisijos narė Violeta Bulc pasakė: „Komisijos surengtose viešose konsultacijose savo
nuomonę pareiškė milijonai europiečių. Išvada labai aiški: 84 % europiečių nebenori
keisti laiko. Todėl ketiname imtis atitinkamų priemonių – parengti teisėkūros
pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai, o jie kartu priims dėl to sprendimą 71.“

89 Mūsų nuomone, Komisija tai, kad 84 % konsultacijų dėl vasaros laiko respondentų

palankiai vertino laiko keitimo dukart per metus nutraukimą, turėtų vertinti
atsižvelgdama į kontekstą. Iš viso dalyvavo mažiau kaip 1 % piliečių ir – absoliučia
išraiška – 70 % atsakymų gauta iš vienos valstybės narės. Be to, Komisija parengė savo
sprendimą panaikinti laiko keitimą Europoje neatlikusi tinkamo įvairių galimybių
privalumų ir trūkumų vertinimo.
„Kampanijos“ atsakymai

90 Tais atvejais, kai keli respondentai pateikė tą patį atsakymą į viešų konsultacijų

klausimą, tai buvo laikoma atsitiktinumu arba koordinuojamos kampanijos dalimi.
Kampanijos gali būti labai veiksmingos keliant piliečių susidomėjimą ir išryškinant
pagrindines idėjas politikams. Tačiau jos taip pat yra problema tiems, kurie analizuoja
atsakymus. Kaip teigiama Komisijos geresnio reglamentavimo gairėse, todėl yra būtina
tinkamai apibrėžti kampanijas, atskirai jas analizuoti ir tinkamai pateikti rezultatus.
Jeigu kampanijos yra apibrėžtos, apibendrinamoje ataskaitoje jos turėtų būti aiškiai
nurodomos72.

91 Iš 26 mūsų peržiūrėtų atvejų, penkiais buvo pateiktos konkrečių kampanijų

ataskaitos. Tačiau nustatėme, kad viena iš kampanijų nebuvo tinkamai paaiškinta
apibendrinamojoje ataskaitoje. Be to, nustatėme du papildomus atvejus, kai kampanijų
ataskaitos nebuvo teikiamos.
Skaidrumo registre įregistruotos organizacijos

92 Organizacijos ir įmonės, kurios pageidauja dalyvauti konsultacijų veikloje, turi,

prisijungusios prie Skaidrumo registro, pateikti informaciją apie tai, kieno interesus jos
atstovauja ir kiek įtraukus yra jų atstovavimas. Atsiliepimai iš registruotų organizacijų ir
įmonių turėtų būti tvarkomi kitoje suinteresuotųjų subjektų kategorijoje nei
71

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18–5302_en.htm
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Komisijos priemonių rinkinys, p. 417 ir 419 (2015 m., p. 333).
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neregistruotų – tų, kurios nėra registruotos, atsiliepimai tvarkomi atskiroje
„neregistruotų organizacijų / įmonių“ 73 kategorijoje.

93 Analizuojant ir pateikiant konsultacijų rezultatus, turėtų būti išskiriamos

skirtingos prie konsultacijų prisidėjusių suinteresuotųjų subjektų kategorijos 74. Iš 26
mūsų peržiūrėtų atvejų tik aštuoniais buvo pateikta informacija apie registruotus ir
neregistruotus organizacijas / verslo subjektus.
Respondentai nerimauja dėl jų atsiliepimų naudojimo

94 Mūsų apklausos respondentai nerimavo dėl to, ar Komisija atsižvelgia į jų
atsakymus ir kaip atsižvelgia. (6 langelis).

6 langelis
Piliečių atsakymų pavyzdžiai: Jie nerimauja dėl to, kaip Komisija
analizuoja jų atsiliepimus
40-as pilietis: „Viena didžiulė problema, kylanti Komisijai, akivaizdžiai buvo ta, kaip
priimti įvairias nuomones, pareikštas atviruosiuose klausimuose, – į jas nebuvo
atsižvelgta tolesnėse diskusijose ir rengiant projektus – jų tiesiog nebuvo paisoma.“
(originalas – EN)
41-as pilietis: „Vienos konkrečios viešos konsultacijos, kur buvo didelis dalyvavimo
lygis, atveju (dėl gyvos žemės ir žemės ūkio sąjungų) Europos Komisija suteikė labai
mažai informacijos apie metodus, kuriuos ji taikė šiems duomenims atskirti.“
(originalas – FR)
42-as pilietis: „Trūksta vietos žmonėms ginčyti Komisijos intervencijos pagrįstumą;
teksto laukeliai yra naudingi, tačiau Komisija darydama atsiliepimų santrauką dažnai į
juos neatsižvelgia.“ (originalas – EN)
43-ias pilietis: „Mes nežinome, kaip bus naudojami rezultatai: kaip rezultatai
analizuojami ir kaip nustatoma jų lyginamoji svarba? Kaip šie rezultatai tuomet yra
naudojami rengiant teisėkūros pasiūlymus (jeigu jie iš tikrųjų yra naudojami šiam
tikslui)?“ (originalas – FR)
Šaltinis: EAR apklausa.

95 Įtraukėme įvairius visiems mūsų apklausos respondentams skirtus teiginius, kurie
pateikiami oficialiuose Komisijos paskelbtuose komunikatuose. Mūsų respondentų
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Komisijos priemonių rinkinys, p. 412 (2015 m., p. 314).
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Komisijos priemonių rinkinys, p. 424 (2015 m., p. 314).
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sutikimo su teiginiais, kad „Europos Komisija atsižvelgia į piliečių nuomonę“ ir „ES
politikos priemonės ir teisės aktai yra rengiami remiantis įrodymais ir yra grindžiami
piliečių nuomonėmis“ (abu – 33 %), lygis buvo žemas. Teiginiai „ES politikos priemonės
ir teisės aktai rengiami skaidriai“ (37 %) ir „Piliečiai gali prisidėti viso politikos
formavimo ir teisėkūros proceso metu“ (40 %) buvo įvertinti geriau, tačiau sutikimo su
jais lygis taip pat buvo žemas.

Respondentams suteikta nepakankama grįžtamoji informacija apie
rezultatus ir ribotas rezultatų viešinimas

96 Komisija viešų konsultacijų rezultatus pateikia faktinėse suvestinėse ataskaitose ir
apibendrinamosiose ataskaitose. Teisėkūros pasiūlymų aiškinamajame memorandume
turėtų būti paaiškinta, kaip buvo atsižvelgta į atsiliepimus, arba nurodytos priežastys,
kodėl į juos nebuvo atsižvelgta.
Faktinės suvestinės ataskaitos

97 Komisijos geresnio reglamentavimo gairėse buvo rekomenduojama, iš piliečių

gautų atsiliepimų faktinės suvestinės ataskaitos turėtų būti paskelbtos kaip geroji
skaidrumo užtikrinimo praktika. Šios ataskaitos turėtų būti skelbiamos iškart po viešų
konsultacijų užbaigimo ir jose turėtų būti pateikiama pagrindinė statistinė informacija,
skirta visuomenei (pavyzdžiui, suinteresuotųjų subjektų grupių tipai, dalyvių skaičius,
geografinis pasiskirstymas ir kiti svarbūs pagrindiniai skaičiai) 75.

98 Remiantis šia rekomendacija geresnio reglamentavimo gairėse, Komisija paskelbė

20-ies iš 26 mūsų peržiūrėtų konsultacijų faktines suvestines ataskaitas. Kai kurios šios
ataskaitos buvo paskelbtos tik praėjus daug laiko po konsultacijų užbaigimo. 20-yje
atvejų jos buvo paskelbtos vidutiniškai praėjus šešiems mėnesiams nuo viešų
konsultacijų pabaigos (9 diagrama).

99 Iš 20-ies paskelbtų suvestinių ataskaitų, dvi buvo išverstos į visas oficialiąsias ES
kalbas. Likusios 18 ataskaitų buvo skelbiamos tik anglų kalba.

100 20-yje paskelbtų ataskaitų buvo pasirinktas nešališkas neutralus požiūris ir buvo

pateikta faktinė informacija, kaip reikalaujama Komisijos gairėse. Tačiau manome, kad
dar buvo ką tobulinti vaizdinės medžiagos (pavyzdžiui, diagramų, skaičių ir grafikų)
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2017 m. Komisijos gairės, p. 84 (2015 m., p. 81).
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srityje. Penkiose iš 20 ataskaitų visai nebuvo naudojama vaizdinė medžiaga ir, jei ji
buvo įtraukta, ją dažnai buvo sunku skaityti.
Apibendrinamosios ataskaitos

101 Komisijos geresnio reglamentavimo gairėse reikalaujama skelbti

apibendrinamąją ataskaitą – atskirą arba pridedamą prie poveikio vertinimo arba
įvertinimo – ir joje pateikti išsamesnę visų gautų atsiliepimų ir nuomonių apžvalgą. Joje
piliečiai turėtų būti informuojami, kaip buvo atsižvelgta į jų pasiūlymus, ir paaiškinta,
kodėl kai kuriems pasiūlymams nebuvo galima pritarti 76. Be to, 2015 m. Komisijos
gairėse buvo nurodyta, kad apibendrinamosios ataskaitos apimtis neturėtų viršyti
10 puslapių ir ji turėtų būti skelbiama visomis kalbomis, kuriomis konsultacijų
informacija buvo skelbiama konsultacijų interneto svetainėje 77. Pagal persvarstytas
2017 m. liepos mėn. taisykles apibendrinamoji ataskaita neturi būti verčiama. Tačiau
remiantis gerąja praktika, tą reikėtų daryti pagrindinių Komisijos darbo programos I
priedo iniciatyvų arba kitų iniciatyvų, kurios sulaukia daug visuomenės dėmesio, atveju.

102 Komisija parengė 25 ir 26 mūsų peržiūrėtų viešų konsultacijų apibendrinamąją
ataskaitą. Šios ataskaitos buvo paskelbtos praėjus vidutiniškai devyniems mėnesiams
nuo konsultacijų laikotarpio pabaigos (9 diagrama).
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2017 m. Komisijos gairės, p. 87 (2015 m., p. 84).
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2015 m. Komisijos gairės, p. 84.
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9 diagrama. Dienų, kurių reikia pranešti apie viešų konsultacijų
rezultatus apibendrinamojoje ataskaitoje, skaičius
Nr.
VK-26
VK-2
VK-16
VK-6
VK-14
VK-4
VK-9
VK-22
VK-21
VK-24
VK-17
VK-18
VK-7
VK-8
VK-5
VK-11
VK-20
VK-23
VK-10
VK-3
VK-19
VK-25
VK-15
VK-13
VK-12
VK-1

GD
MOVE
SG
HOME
EAC
HOME
AGRI
EAC
MOVE
MOVE
MOVE
MOVE
MOVE
EAC
EAC
EAC
HOME
MOVE
MOVE
HOME
AGRI
MOVE
MOVE
HOME
HOME
HOME
SG

Veiksmų planas
arba įžanginis
poveikio vertinimas

28
28
56
56
64

146
161
171
208
229
241
241
245
245
280
287
329
352
359
395

457
545
557
574
672

Viešos
konsultacijos

Faktinė
apibendrinamoji
ataskaita

Apibendrinamoji
ataskaita

Teisėkūros
pasiūlymas

Šaltinis: EAR; remtasi Komisijos duomenimis.

103 Iš 23 paskelbtų apibendrinamųjų ataskaitų, 19 buvo paskelbta tik anglų kalba,

nepaisant to, kad penkiais iš 19 atvejų susijusios viešos konsultacijos konsultacijų
interneto svetainėje buvo paskelbtos visomis ES kalbomis ir vienu atveju – šešiomis ES
kalbomis. Pagal 2015 m. Komisijos gaires, šios šešios apibendrinamosios ataskaitos
turėjo būti išverstos į visas ES kalbas, kuriomis konsultacijų informacija buvo skelbiama
konsultacijų interneto svetainėje.

104 Kalbant apie 23 apibendrinamųjų ataskaitų turinį, tik septyniose buvo pateikta
išsami informacija apie duomenims tvarkyti naudotą metodiką ir priemones. Visose
ataskaitose buvo pateikta informacija apie respondentų pasiskirstymą pagal
gyvenamosios vietos arba kilmės valstybę.

105 Nors nereikalaujama, kad apibendrinamojoje ataskaitoje būtų išaiškintas

rezultatų reprezentatyvumo klausimas, devyniose iš 23 apibendrinamųjų ataskaitų
buvo pateikta informacijos apie tai, kad viešos konsultacijos nėra statistiškai
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reprezentatyvios. Vienas iš šių devynių atvejų buvo konsultacijos dėl vasaros laiko, kai
Komisijos ataskaitoje buvo pareikšta, kad konsultacijos buvo nereprezentatyvios 78.
Mūsų nuomone, tokia informacija galima valdyti dalyvių lūkesčius.
Aiškinamasis memorandumas

106 Į visus Komisijos pasiūlymus ir deleguotuosius aktus turėtų būti įtrauktas

aiškinamasis memorandumas, kurio tikslas – paaiškinti Komisijos pasiūlymo rengimo
įvairiais parengiamojo proceso etapais priežastis ir aplinkybes. Memorandumu taip pat
remiasi nacionaliniai parlamentai, nagrinėdami pasiūlymą pagal subsidiarumo
kontrolės mechanizmą (Protokolas Nr. 2, pridedamas prie Sutarčių).

107 Kalbant apie iniciatyvas, kurios tampa teisėkūros pasiūlymais, aiškinamajame

memorandume turėtų būti paaiškinta, kokiu mastu politikos iniciatyvos projekte buvo
atsižvelgta į pagrindinius viešųjų konsultacijų metu gautus atsiliepimus, arba kodėl
nebuvo galima į (visus) juos atsižvelgti 79.

108 Visais 17 atvejų, susijusių su teisėkūros pasiūlymais, buvo parengtas

aiškinamasis memorandumas. Atkreipėme dėmesį į aiškinamųjų memorandumų
trūkumus trimis iš 17 atvejų – juose buvo tik kelios aprašomosios dalys ir nebuvo
paaiškintas respondentų pateiktos informacijos ir siūlomų galimybių ryšys. Ir
atvirkščiai, nustatėme keturis atvejus, kuriais buvo išvardyta visų tipų konsultacijų
veikla, įskaitant aiškią respondentų pateikiamos informacijos ir teisėkūros pasiūlymo
sąsają, įvairių suinteresuotųjų subjektų nuomonių dėl kiekvienos galimybės
paaiškinimą ir priežastis, kodėl buvo neatsižvelgta į tam tikras galimybes.
Respondentai mano, kad jie turėtų būti geriau informuojami apie viešų konsultacijų
rezultatus

109 Mūsų apklausoje dalyvavę respondentai buvo patenkinti arba gana patenkinti

faktine suvestine ataskaita (pasitenkinimo lygis – 41 %) ir apibendrinamąja ataskaita
(pasitenkinimo lygis – 38 %). Savo pastabose jie dažnai teigė, kad negavo jokios
grįžtamosios informacijos apie apklausą, nežinojo, kur ieškoti rezultatų, arba negalėjo
perskaityti ataskaitos, nes ji buvo paskelbta tik viena kalba arba vos keliomis kitomis
78

SWD(2018) 406 final, Metodiniai svarstymai, p. 2: „Kitaip nei apklausos, viešos konsultacijos
nėra statistiškai reprezentatyvios. Internetinėse viešose konsultacijose taip pat esama
respondentų saviatrankos šališkumo atsižvelgiant į tų, kurie nusprendžia atsakyti į prašymą
dalyvauti konsultacijose, palyginti su tų, kurie nusprendžia neatsakyti, nuomones. Šių
aspektų reikėtų nepamiršti aiškinant rezultatus“.
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2017 m. Komisijos priemonių rinkinys, p. 436 (2015 m., p. 239 ir 242).
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kalbomis. Respondentai atkreipė dėmesį į tai, kad jie būtų teigimai įvertinę e. laiškus iš
Komisijos, kuriuose būtų buvusi pateikta nuoroda į papildomą informaciją apie
apklausos rezultatus arba ši informacija(7 langelis).

7 langelis
Piliečių atsakymų pavyzdžiai: jie neturi jokio supratimo, kas nutinka
jiems sudalyvavus
44-as pilietis: „Aš negavau jokios informacijos apie viešų konsultacijų rezultatus“.
(originalas – EN)
45-as pilietis: „Europos Sąjungai daro įtaką korporacijų lobistai. Jų tikslas nėra
paprastų žmonių gerovė.“ (originalas – ES)
46-as pilietis: „Tai, kaip šiuo metu funkcionuoja ES, visiškai nėra demokratiška, o
lobistų grupės turi didesnę galią nei visuomenė, ir tai yra blogai visiems. Nerinkta
Komisija priima visus sprendimus ir telieka stebėtis, ką daro mūsų išrinkti pareigūnai
be to, kad mums atsieina milžiniškus pinigus. Tikrasis pralaimėtojas yra socialinė
politika, nes ES yra tik tam, kad tarnautų didžiųjų korporacijų ir bankų interesams
žmonių sąskaita.“ (originalas – FR)
47-as pilietis: „Nežinau, koks yra rezultatas, nieko apie tai nežinau“. (originalas – PL)
48-as pilietis: „Aš negaunu nuomonių santraukos. Kaip baigiasi konsultacija,
nežinoma.“ (originalas – HU)
49-as pilietis: „Tikėčiausi gauti naujausią informaciją e. paštu, kad galėčiau sekti
būseną ir rezultatus.“ (originalas – DE)
50-as pilietis: „E. laiškas, kuriame būtų nurodyta, kad rezultatai buvo apdoroti ir juos
galima peržiūrėti, galėtų padėti sustiprinti respondentų pojūtį, kad tyrėjai tikrai
palankiai įvertino gautą informaciją.“ (originalas – EN)
51-as pilietis: „<…> Trūksta informacijos ir tolesnių veiksmų peržiūros po dalyvavimo
apklausoje: nebuvo organizuojamos viešos grupės, kuriose būtų diskutuojama apie
mūsų idėjų ir pasiūlymų aktualumą arba būtų galima pristatyti ir paaiškinti mūsų
idėjas ir pasiūlymus.“ (originalas – FR)
52-as pilietis: „Nebuvo tiesioginės tolesnių veiksmų peržiūros. Reikia daug laiko, kad
susirastum žinias, kurios tave domina. Būtų gerai, jei po dalyvavimo būtume
nuolatos informuojami e. paštu, galbūt su galimybe atsisakyti prenumeratos.“
(originalas – IT)
53-as pilietis: „Negavau jokių tolesnių žinių apie apklausos procedūrą.“ (originalas –
CZ)
Šaltinis: EAR apklausa.
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Respondentai mano, kad Komisijai trūksta atskaitingumo ir artumo piliečiams

110 Respondentai mano, kad Komisija turėtų būti atskaitingesnė ir kad tai būtų

galima pasiekti užtikrinant geresnę komunikaciją, didesnį skaidrumą ir didesnį viešumą
apie temas, turinčias poveikį ES piliečiams (8 langelis).

8 langelis
Piliečių atsakymų pavyzdžiai: jie pageidauja, kad Komisija būtų
atskaitinga ir artimesnė piliečiams
54-as pilietis: „Būtent poveikiu teisės aktams tarpusavyje susiejami Skaidrumo
registro duomenys ir viešos Komisijos darbotvarkės, naudojant vizualiai veiksmingą ir
aiškų suinteresuotųjų subjektų įtakos ir pozicijų atvaizdavimą ir atskaitomybės
ataskaitas, kuriose paaiškinamas galutinių sprendimų loginis pagrindas.“ (originalas –
EN)
55-as pilietis: „Didinant viešų konsultacijų skaičių, siekiant sumažinti Briuselio
„ekspertų“ ir eilinių piliečių atotrūkį, taip pat pateikiant rezultatus paprastai ir be
iškraipymų. Todėl, leidus mokslininkams ir universitetams naudotis viešų
konsultacijų duomenų rinkiniais labai padidėtų tokios demokratinės priemonės
patikimumas ir skaidrumas. Kitaip žmonės toliau nepasitikės viešomis
konsultacijomis ir būdu, kuriuo Komisija naudojasi galutiniais rezultatais.“
(originalas – EN)
56-as pilietis: „Europos Komisija turi subalansuotai spręsti šiuos klausimus,
bandydama gauti iš piliečių ne tik teigiamą, optimistišką atsakymą į savo klausimus,
bet ir išgirsti jų susirūpinimą bei kritiką.“ (originalas – RO)
57-as pilietis: „Manau, kad ES turėtų dažniau pastebima didmiesčių ir miestų
gatvėse, kad būtų galima piliečių paprašyti pareikšti savo nuomonę ir suteikti jiems
galimybę formuoti Sąjungą. Be šito, nėra kito realaus būdo prieiti prie tų žmonių,
kurie nebūtinai domisi konsultacijomis. Iš to nauda galėtų būti tai, kad galėtume
tiesiogiai kovoti su euroskepticizmu, kuris dabar skatinamas daugelyje nacionalinių
žiniasklaidos priemonių (t. y. Lenkijoje / Vengrijoje), kurios turi geresnes galimybes
pasiekti piliečius, nei ES, o tai reiškia, kad jų įtaka taip pat yra didesnė.“ (originalas –
EN)
58-as pilietis: „Kvietimai dalyvauti konsultacijose turėtų būti siunčiami e. paštu
tiesiogiai asociacijoms, organizacijoms ir asmenims, kartu taip pat turėtų būti
pradėtos žiniasklaidos kampanijos. Deja, ES dabar yra matoma kaip labiau nutolusi
nuo Italijos piliečių nei kada nors anksčiau, todėl jos ir jos institucijų įvaizdžiui reikia
įkvėpti naujos gyvybės.“ (originalas – IT)
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59-as pilietis: „Žinant, ką daro Komisija, kokius sprendimus ji priima ir kaip jie
paveikia piliečius ir t. t., tai, kad daugumai piliečių ji vis dar atrodo tolima, tikrai kelia
susirūpinimą.“ (originalas – ES)
Šaltinis: EAR apklausa.
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Išvados ir rekomendacijos
111 Apskritai nustatėme, kad Komisijos viešų konsultacijų sistema atitinka aukštus
standartus ir kad mūsų apklausos respondentai iš esmės buvo patenkinti konsultacijų
procesu. Vis dėlto nustatėme keletą sričių, kuriose Komisijos sistemą būtų galima
tobulinti viešų konsultacijų stebėjimo ir vertinimo atžvilgiu. Komisijos geresnio
reglamentavimo gairėse nėra numatyta konkrečių rodiklių ir sisteminio vertinimo,
kurie parodytų, ar vykdant viešas konsultacijas yra pasiekiami visi jų tikslai (24–32
dalys).

1 rekomendacija. Komisijos sistema
Viešų konsultacijų stebėjimo tikslais, Komisija turėtų patobulinti geresnio
reglamentavimo gaires:
o

nustatydama konkrečius rodiklius, kurie turi būti stebimi ir pranešami konkrečių
viešų konsultacijų tikslams ir Komisijos lygmeniu;

o

sistemingai įvertindama, ar vykdant viešas konsultacijas pasiekiami visi jų tikslai.

Terminas – 2020 m. liepos mėn.

112 Apskritai nustatėme, kad mūsų peržiūrėtas Komisijos viešų konsultacijų

rengimas ir įgyvendinimas buvo patenkinami, tačiau nustatėme keletą sričių, kurias
reikia tobulinti, siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų konsultacijose dalyvauti lengvai ir
veiksmingai (33–34 dalys).

113 Mūsų peržiūrėtų viešų konsultacijų atveju Komisija ne visada iš anksto pateikė

informaciją, kad sudarytų sąlygas piliečiams pasirengti dalyvauti. Kai kuriais atvejais
Komisija neparengė konsultacijų strategijų arba jų nepaskelbė viešų konsultacijų
tinklalapiuose. Jei konsultacijų strategijos buvo parengtos, jose buvo nustatyti tik
bendri tikslai ir nebuvo paaiškinta, kaip viešomis konsultacijomis būtų papildyta kita
konsultacijų veikla. Kai kuriose konsultacijų strategijose nebuvo nurodyti visi
suinteresuotieji subjektai, kurie buvo tinkami dalyvauti arba buvo galimai suinteresuoti
dalyvavimu, ir nebuvo nurodyta numatyta kalbų vartojimo tvarka (35–50 dalys).
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2 rekomendacija. Konsultacijų strategija
Komisija turėtų siekti visuomenės dalyvavimo ES teisėkūroje esant kuo didesniam ES
piliečių pasiekiamumo lygiui tikslo. Tuo tikslu Komisija turėtų parengti ir paskelbti
konsultacijų gaires, kuriose būtų paaiškinta:
o

kokių rūšių konsultacijų veikla (pavyzdžiui, viešos konsultacijos, konsultacijos su
socialiniais partneriais, ekspertais, lobistais, Eurobarometro apklausos, tikslinės
grupės, atsitiktinai atrinktos piliečių imtys, viešieji svarstymai arba kt.) bus
naudojama ir kaip pasirinktų rūšių veikla papildys viena kitą;

o

konkretus viešų konsultacijų tikslas, jų naudojimo pobūdis ir oficialios ES kalbos, į
kurias bus verčiami klausimynai ir kiti konsultacijų dokumentai (pavyzdžiui,
bendroji informacija, veiksmų gairės, ataskaitos, kuriose pateikiami rezultatai,
ir pan.).

Terminas – 2020 m. liepos mėn.

114 Apskritai, GD ir viešose konsultacijose naudotų komunikacijos metodų ir kanalų

(įskaitant socialinę žiniasklaidą) pasirinkimas ir aprėptis gerokai skyrėsi. Atvejais, kai
gautas mažiausiais atsakymų skaičius, nebuvo naudojami įvairūs komunikacijos kanalai.
Komisija pripažino, kad kai kurie suinteresuotieji subjektai vis dar nenori arba
nesugeba bendradarbiauti, ir kad žemas dalyvavimo lygis yra problema. Komisijos
požiūris į ryšio su piliečiais užmezgimą yra itin svarbus siekiant įtraukti piliečius, taigi ir
didinti dalyvavimą (51–60 dalys).

3 rekomendacija. Informavimo veikla
Siekdama padidinti savo viešų konsultacijų informavimo aprėptį, Komisija turėtų:
o

plėsti savo informavimo veiklą ir pritaikyti savo komunikacijos priemones, siekiant
paskatinti aktyviau dalyvauti, visų pirma galimus dalyvius;

o

labiau skatinti Komisijos atstovybes valstybėse narėse užmegzti ryšius su tokiomis
organizacijomis, kaip Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir
Regionų komitetas, ir nacionalinėmis valdžios institucijomis, siekiant išplatinti
daugiau informacijos apie viešas konsultacijas.

Terminas – 2020 m. liepos mėn.
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115 Nenustatėme jokių aiškių kriterijų, pagal kuriuos būtų klasifikuojamos

iniciatyvos, priskiriamos „visuomenės intereso“ arba „kitos“ kategorijai, pagal kurią
būtų galima nustatyti kalbas, į kurias Komisija turėtų versti klausimynus ir kitus
svarbius konsultacijų dokumentus. Kai viešų konsultacijų, kurias peržiūrėjome,
klausimynai buvo verčiami į visas ES kalbas, vidutinis gautų atsakymų skaičius buvo
didesnis, negu tais atvejais, kai klausimynai buvo pateikiami tik anglų kalba.
Nustatėme, kad mūsų peržiūrėtų Komisijos viešų konsultacijų klausimynai ne visada
buvo skirti visuomenei, o buvo labiau skirti specialistams, ir kad kai kurie klausimynai
buvo pernelyg ilgi arba pernelyg sudėtingi (61–72 dalys).

4 rekomendacija. Kalbų vartojimo tvarka ir klausimynai
Kad sudarytų sąlygas piliečiams dalyvauti lengvai ir veiksmingai, Komisija turėtų:
o

paaiškinti kriterijus, pagal kuriuos būtų klasifikuojamos iniciatyvos, priskiriamos
„visuomenės intereso“ arba „kitos“ kategorijai;

o

užtikrinti, kad visų prioritetinių iniciatyvų ir visuomenės intereso iniciatyvų
klausimynai ir kiti svarbūs konsultacijų dokumentai (pavyzdžiui, veiksmų gairės,
konsultacijų strategijos, faktinės suvestinės ataskaitos ir apibendrinamosios
ataskaitos) būtų verčiami į visas oficialiąsias kalbas;

o

užtikrinti, kad kiekvienos viešos konsultacijos būtų grindžiamos bendru
klausimynu, skirtu visuomenei, laikantis standartų, nustatytų geresnio
reglamentavimo gairėse (klausimynas turi būti tinkamas, trumpas, paprastas
ir pan.), ir, prireikus, papildomu klausimų rinkiniu, skirtu specialistams.

Terminas – 2020 m. liepos mėn.

116 Apskritai nustatėme, kad Komisijos viešų konsultacijų, kurias peržiūrėjome,
analizė ir informavimas apie jas buvo patenkinami, tačiau nustatėme keletą sričių,
kurias reikia tobulinti, siekiant užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę (76–77 dalys).

117 Komisija atliko ribotas atsakymų galiojimo patikras ir ne visada įtraukė

privatumo pareiškimus apie tai, kaip turėtų būti renkami ir tvarkomi duomenys. Taip
pat nustatėme, kad Komisijos atliekama duomenų analizė ir aiškinimas ne visada buvo
aiškūs, visų pirma, kalbant apie nereprezentatyvų atsakymų, informacijos apie
suinteresuotuosius subjektus pagal kategoriją ir „kampanijos“ atsakymų pobūdį (78–
95 dalys).
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5 rekomendacija. Duomenų tvarkymas ir apsauga
Komisija turėtų apsaugoti viešų konsultacijų procesą nuo manipuliavimo rezultatais.
Todėl Komisija turėtų taikyti aukštus duomenų tvarkymo ir apsaugos standartus. Visų
pirma, vykstant visoms viešoms konsultacijoms, Komisija turėtų:
o

sistemingai tikrinti, ar pateikti atsiliepimai yra unikalūs ir ne dirbtinai sukurti, bei
teikti ataskaitas apie tokias patikras (pavyzdžiui, suvestinėje ataskaitoje);

o

užtikrinti nuoseklų viešų konsultacijų atsakymų (pavyzdžiui, informacijos apie
dalyvių kategorijas ir kampanijų aprašymų) tvarkymą.

Terminas – 2020 m. liepos mėn.

118 Nustatėme, kad Komisija ne visada parengė privalomas viešų konsultacijų,

kurias peržiūrėjome, ataskaitas, kuriose pateikiami konsultacijų rezultatai, arba jas
pateikė praėjus daug laiko nuo konsultacijų pabaigos. Vidutiniškai prireikė šešių
mėnesių, kad būtų paskelbta viešų konsultacijų faktinė suvestinė ataskaita, ir devynių
mėnesių – apibendrinamoji ataskaita, kurioje buvo pateikiami visos konsultacijų veiklos
rezultatai ir paaiškinimas, kaip buvo atsižvelgta į respondentų atsiliepimus (96–
110 dalys).

6 rekomendacija. Grįžtamoji informacija respondentams
Kad viešų konsultacijų procesas būtų kuo skaidresnis, Komisija turėtų pateikti
dalyviams savalaikę grįžtamąją informaciją apie konsultacijų rezultatus.
Terminas: 2020 m. liepos mėn.
Šią ataskaitą priėmė Audito Rūmų nario Lazaros S. Lazarou vadovaujama V kolegija
2019 m. liepos 16 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.
Audito Rūmų vardu

Pirmininkas
Klaus-Heiner Lehne
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Priedai
I priedas. Mūsų peržiūrėtos Komisijos viešos konsultacijos
Nr.
VK-1

VK-2

VK-3

GD
SG

SG

AGRI

Pavadinimas
Pasiūlymas dėl
privalomo
Skaidrumo registro
Europos piliečių
iniciatyva

Bendros žemės ūkio
politikos
modernizavimas ir
supaprastinimas

Metai

Viešų konsultacijų
tipas

Pasiūlymas dėl
teisės akto

2016 m.

Tarpinstitucinio
susitarimo
peržiūra / tikslinimas

-

Iniciatyvos
peržiūra / tikslinimas

Pasiūlymas dėl
EUROPOS
PARLAMENTO IR
TARYBOS
REGLAMENTO

Nauja iniciatyva

Pasiūlymas dėl
EUROPOS
PARLAMENTO IR
TARYBOS
REGLAMENTO

2017 m.

2017 m.

VK-4

AGRI

Iniciatyva tobulinti
maisto tiekimo
grandinę

2017 m.

Nauja iniciatyva

Pasiūlymas dėl
EUROPOS
PARLAMENTO IR
TARYBOS
DIREKTYVOS

VK-5

EAC

ES bendradarbiavimo
jaunimo politikos
srityje įvertinimas

2016 m.

Laikotarpio vidurio
vertinimas

-

2017 m.

Nauja iniciatyva

Pasiūlymas dėl
EUROPOS
PARLAMENTO IR
TARYBOS
REGLAMENTO
Pasiūlymas dėl
TARYBOS
REKOMENDACIJOS

-

VK-6

VK-7

VK-8

EAC

Europos solidarumo
korpusas

EAC

2006 m.
rekomendacijos dėl
bendrųjų mokymosi
visą gyvenimą
kompetencijų
peržiūra

2017 m.

Iniciatyvos
peržiūra / tikslinimas

EAC

Programos
„Erasmus+“
laikotarpio vidurio
vertinimas

2017 m.

Laikotarpio vidurio
vertinimas
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EAC

Rekomendacija dėl
socialinės įtraukties
ir bendrų vertybių
skatinimo formaliojo
ir neformaliojo
mokymosi
priemonėmis

2017 m.

Nauja iniciatyva

Pasiūlymas dėl
TARYBOS
REKOMENDACIJOS

HOME

Kova su neteisėtu
migrantų gabenimu.
Ar ES teisės aktai
atitinka paskirtį?

2016 m.

REFIT

-

VK11

HOME

ES Narkotikų
strategijos ir
Veiksmų plano dėl
narkotikų 2016 m.
vertinimas

2016 m.

Įvertinimas

-

VK12

HOME

Europos pabėgėlių
fondo veiksmai
2011–2013 m.

2016 m.

Įvertinimas

-

HOME

Nusikalstamumo
prevencija ir kova su
nusikalstamumu
(ISEC) 2007–2013 m.

2016 m.

Įvertinimas

-

VK14

HOME

Kova su sukčiavimu
negrynosiomis
mokėjimo
priemonėmis ir jų
klastojimu

2017 m.

Nauja iniciatyva

Pasiūlymas dėl
EUROPOS
PARLAMENTO IR
TARYBOS
DIREKTYVOS

VK15

HOME

Teisėta ne ES piliečių
migracija

2017 m.

REFIT

-

HOME

ES sienų ir saugumo
informacinių sistemų
sąveikumas

2017 m.

Nauja iniciatyva

Pasiūlymas dėl
EUROPOS
PARLAMENTO IR
TARYBOS
REGLAMENTO

MOVE

Iš dalies pakeistos
Direktyvos
1999/62/EB
(Eurovinjetės) dėl
sunkiasvorių krovinių
transporto
priemonių
apmokestinimo už
naudojimąsi tam
tikrais keliais
peržiūra

2016 m.

Iniciatyvos ir
įvertinimo
peržiūra / tikslinimas

Pasiūlymas dėl
TARYBOS
DIREKTYVOS

VK-9

VK10

VK13

VK16

VK17
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VK18

VK19

VK20

VK21

VK22

VK23

VK24

MOVE

Direktyvos
2004/52/EB ir
Sprendimo
2009/750/EB dėl
Europos elektroninės
rinkliavos paslaugos
peržiūra

MOVE

Uosto priėmimo
įrenginių direktyvos
(2000/59/EB)
peržiūra

MOVE

Reglamento
392/2009 dėl
keleivių vežėjų jūra
atsakomybės avarijų
atveju įvertinimas

MOVE

Direktyvos
2006/1/EB dėl
transporto
priemonių,
išnuomotų be
vairuotojų,
naudojimo
kroviniams vežti
keliais

Įvertinimas

Pasiūlymas dėl
EUROPOS
PARLAMENTO IR
TARYBOS
DIREKTYVOS ir
Komisijos sprendimo
projekto

2016 m.

Iniciatyvos
peržiūra / tikslinimas

Pasiūlymas dėl
EUROPOS
PARLAMENTO IR
TARYBOS
DIREKTYVOS

2016 m.

Įvertinimas

-

Iniciatyvos
peržiūra / tikslinimas

Pasiūlymas dėl
EUROPOS
PARLAMENTO IR
TARYBOS
DIREKTYVOS

2016 m.

2016 m.

MOVE

Kelių transporto
sektoriui taikomų
socialinės teisės aktų
gerinimas

2016 m.

Iniciatyvos ir
įvertinimo
peržiūra / tikslinimas

Pasiūlymas dėl
EUROPOS
PARLAMENTO IR
TARYBOS
REGLAMENTO
Pasiūlymas dėl
EUROPOS
PARLAMENTO IR
TARYBOS
DIREKTYVOS

MOVE

Europos
infrastruktūros tinklų
priemonės (EITP)
laikotarpio vidurio
vertinimas

2016 m.

Įvertinimas

-

MOVE

Netaršių transporto
priemonių direktyvos
peržiūra

Iniciatyvos
peržiūra / tikslinimas

Pasiūlymas dėl
EUROPOS
PARLAMENTO IR
TARYBOS
DIREKTYVOS

2016 m.
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VK25

VK26

MOVE

MOVE

ES oro transporto
saugos sąrašo (oro
linijų juodojo sąrašo)
reglamentas

Vasaros laiko tvarka

Šaltinis: EAR; remtasi Komisijos duomenimis.

2017 m.

2018 m.

Įvertinimas

-

Iniciatyvos
peržiūra / tikslinimas

Pasiūlymas dėl
EUROPOS
PARLAMENTO IR
TARYBOS
DIREKTYVOS
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II priedas. Ekspertų grupė
Pavardė, vardas

Pareigos

Organizacija

Christiane Arndt-Bascle

Viešojo valdymo
direktorato programos
vadovė

EBPO

Galina Biedenbach

Docentė verslo
administravimo srityje

Umeo universiteto verslo,
ekonomikos ir statistikos
mokykla

Luis Bouza

Politikos mokslų docentas
ir vizituojantis Paryžiaus I
Panteono Sorbonos
universiteto kolegijos
profesorius

Nepriklausomas Madrido
universitetas

Emanuela Bozzini

Sociologijos ir socialinių
tyrimų departamento
dėstytoja

Trento universitetas

Yves Dejaeghere

Vizituojantis profesorius ir
G1000 organizacijos
koordinatorius

Antverpeno universitetas

Raphaël Kies

Mokslo darbuotojas
politikos mokslo srityje

Liuksemburgo
universitetas

Elisa Lironi

Europos demokratijos
vyresnioji vadovė

Europos piliečių veiksmų
tarnyba (EPVT)

Beatriz Pérez de las Heras

Europos Sąjungos teisės
profesorė. „Jean Monnet“
Europos integracijos
profesūra

Deusto universiteto
teisės mokykla

Anna Renkamp

Vyresnioji projekto
vadovė. Programa
„Demokratijos ateitis“

Bertelsmann Stiftung

Šaltinis: EAR.
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III priedas. Požiūrio tyrimas
Metodas
Iš 26 viešų konsultacijų, esančių mūsų imtyje, apklausėme 16 007 piliečių ir
suinteresuotųjų subjektų, dalyvavusių 15 iš jų, ir gavome 2 224 atsakymus. Likusios 11
viešų konsultacijų, esančių mūsų imtyje, nebuvo įtrauktos į mūsų apklausą dėl
darbinių ir (arba) praktinių priežasčių, pavyzdžiui, privatumo pareiškimų, kurių
saugojimo laikas buvo trumpas (asmens duomenų – tik vieneri metai), galiojančių
e. pašto adresų, kuriais būtų galima susisiekti su dalyviais, nebuvimo ir laiko
apribojimų.
15 viešų konsultacijų, įtrauktų į mūsų imtį, atveju kvietėme tik tuos dalyvius, kurie
sutiko, kad Komisijos tinklalapyje būtų atskleisti jų vardai ir pavardės ir atsiliepimai.
Parengėme apklausą ir jos turinį (įskaitant klausimyną), tačiau techninis apdorojimas
vyko Komisijoje, nes ji mums neperdavė jokių asmens duomenų, remdamasi savo
duomenų apsaugos taisyklių aiškinimu.
Iš 15 viešų konsultacijų, įtrauktų į mūsų imtį, keturios buvo atliktos 2017 m. ir 11 –
2016 m. Tais atvejais, kai respondentai deklaravo, jog neprisimena, kad būtų dalyvavę
kurioje nors iš išvardytų 15 viešų konsultacijų, tačiau vis vien teikdami pasiūlymus dėl
patobulinimo, jie neprašė įvertinti jų pasitenkinimo lygį. Iš 2 224 respondentų, 809
(36 %) deklaravo, kad “Ne, aš neprisimenu, kad būčiau dalyvavęs kurioje nors iš šių
[išvardytų] viešų konsultacijų”. Todėl bendras pasitenkinimo lygis buvo apskaičiuotas
remiantis 1 415 atsiliepimų.
Audito grupė išanalizavo įvairius rezultatus, kurie nėra statistiškai reprezentatyvūs,
atsižvelgdama į apklausoje dalyvavusių respondentų skaičių, galimus 2016 ir 2017 m.
viešų konsultacijų nesutapimus ir galimus viešų konsultacijų, kuriose dalyvavo daug
dalyvių, ir viešų konsultacijų, kuriose dalyvavo tik keli dalyviai, požiūrio skirtumus.
Visais atvejais pasitenkinimo lygis yra panašus (nuo 64,8 % iki 69,4 %).
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Europos Komisijos viešų konsultacijų dalyvių požiūrio tyrimo rezultatai
Viešųjų konsultacijų rengimas:

Pasitenkinimas

Konsultacijų proceso metu vartotos kalbos

82 %

Apie viešų konsultacijų apimtį ir tikslą teikiama informacija

75 %

Pagalbiniai dokumentai, nuorodos ir kiti informaciniai dokumentai, kurie
buvo teikiami

60 %

Dalyvavimas viešosiose konsultacijose:

Pasitenkinimas

Viešų konsultacijų trukmė (savaičių, kuriomis klausimynas buvo skelbiamas
Europos Komisijos atsakymams skirtoje saityno svetainėje, skaičius)

79 %

Viešų konsultacijų klausimyno ilgumas

80 %

Viešų konsultacijų klausimų aiškumas ir paprastumas

69 %

Atvirųjų klausimų su paliktais tuščiais laisvos formos teksto langeliais,
skirtais jūsų nuomonei pareikšti ir išsamioms pastaboms pateikti, skaičius

76 %

Informacija apie viešų konsultacijų rezultatus:

Pasitenkinimas

„Faktinė ataskaita“, kurioje pateikta visos gautos informacijos santrauka

41 %

Apibendrinamoji ataskaita, kurioje pateikta informacija apie tai, kaip buvo
atsižvelgta į gautus atsakymus

38 %

Apie susijusius teisėkūros pasiūlymus skelbiama informacija

38 %

Kiek sutinkate su tolesniais teiginiais?

Sutikimas

ES politikos priemonės ir teisės aktai parengti skaidriai

37 %

ES politikos priemonės ir teisės aktai parengti remiantis įrodymais ir pagrįsti
piliečių ir kitų suinteresuotųjų subjektų nuomonėmis

33 %

Piliečiai ir kiti suinteresuotieji subjektai gali prisidėti dalyvaudami politikos
formavimo ir teisėkūros procese

40 %

Komisija atsižvelgia į piliečių ir kitų suinteresuotųjų subjektų nuomonę

33 %

Svarbu, kad viešos konsultacijos vyktų visomis 24 oficialiomis ES kalbomis

92 %

Šaltinis: EAR apklausa.
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Išsami statistika
1. Kiek kartų per pastaruosius trejus (2016, 2017 ir 2018) metus jūs dalyvavote Europos
Komisijos surengtose viešose konsultacijose?
vieną kartą
2 ar 3 kartus
daugiau kaip 3 kartus

Atsakymai
1 318
695
211

Procentinė dalis
59,26 %
31,25 %
9,49 %

2. Ar atsakinėjote

kaip asmuo pagal savo asmeninę kompetenciją
pagal savo profesinę kompetenciją arba
organizacijos vardu
pagal abi kompetencijas

Atsakymai Procentinė
dalis
1 505
67,67 %
372
16,73 %
347

15,6 %

3. Kaip jūs buvote informuoti apie Europos Komisijos viešas konsultacijas?

pasinaudojant Europos Komisijos tinklalapiu
Europos Komisijos socialinės žiniasklaidos
kanalais
informavo pilietinės visuomenės organizacija
(nevyriausybinės organizacijos, profesinės
sąjungos, ūkininkų asociacijos arba kt.)
informavo nacionalinės valdžios institucijos
informavo regiono ar vietos valdžios institucijos
informavo kolega / draugas
informavo darbdavys
pasinaudojant naujienomis arba straipsniais
(internetiniais arba neinternetiniais)
kitais būdais

Atsakymai Procentinė
dalis
374
16,82 %
295
13,26 %
1 058

47,57 %

85
59
200
39
655

3,82 %
2,65 %
8,99 %
1,75 %
29,45 %

143

6,43 %

4. Kodėl jūs dalyvavote?

jus domino tema
jūs norėjote daryti poveikį teisėkūros rezultatui
manėte, kad jūsų dalyvavimas yra pilietinė
pareiga
norėjote pasidalyti savo patirtimi
teisėkūros rezultatas jums turėjo tiesioginį
poveikį
jūsų buvo paprašyta dalyvauti pagal profesinę
kompetenciją
kita

Atsakymai Procentinė
dalis
1 237
55,62 %
1 295
58,23 %
1 085
48,79 %
392
295

17,63 %
13,26 %

158

7,1 %

31

1,39 %
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5. Iš šių Europos Komisijos viešų konsultacijų, vykdytų 2016–2017 m. ir surūšiuotų pagal
datą, išsirinkite (bent) vieną, kurioje jūs dalyvavote

Maisto tiekimo grandinė (2017 8 16 – 2017 11 7)
ES oro transporto saugos sąrašo (oro linijų
juodojo sąrašo) reglamentas (2017 8 11 –
2017 11 7)
Europos piliečių iniciatyva (2017 5 24 –
2017 8 16)
Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP)
modernizavimas ir supaprastinimas (2017 2 2 –
2017 5 2)
Netaršių transporto priemonių direktyvos
peržiūra (2016 12 19 – 2017 3 24)
Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP)
laikotarpio vidurio vertinimas (2016 11 28 –
2017 2 27)
Kelių transporto sektoriui taikomų socialinės
teisės aktų gerinimas (2016 9 5 – 2016 12 11)
Keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju
(2016 7 29 – 2016 10 31)
ES bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje
įvertinimas (2016 7 18 – 2016 10 16)
Uosto priėmimo įrenginių direktyvos
(2000/59/EB) peržiūra (2016 7 13 – 2016 10 16)
Europos elektroninės rinkliavos paslauga
(2016 7 8 – 2016 10 2)
Direktyvos 1999/62/EB (Eurovinjetės) peržiūra
(2016 7 8 – 2016 10 2)
Europos pabėgėlių fondo (EPF) veiksmai 2011–
2013 m. (2016 5 10 – 2016 8 9)
Pasiūlymas dėl privalomo Skaidrumo registro
(2016 3 1 – 2016 6 1)
ES Narkotikų strategijos ir Veiksmų plano dėl
narkotikų vertinimas (2016 2 15 – 2016 5 31)
Ne, aš neprisimenu, kad būčiau dalyvavęs kurioje
nors iš šių viešų konsultacijų

Atsakymai Procentinė
dalis
159
7,15 %
7
0,31 %
372

16,73 %

661

29,72 %

19

0,85 %

11

0,49 %

32

1,44 %

0

0%

14

0,63 %

3

0,13 %

6

0,27 %

5

0,22 %

25

1,12 %

86

3,87 %

15

0,67 %

809

36,38 %

6. Koks buvo jūsų bendras pasitenkinimas šios viešosios apklausos procesu?
patenkintas
gana patenkintas
gana nepatenkintas
nepatenkintas
nežinau / neturiu nuomonės

Atsakymai
327
600
190
112
186

Procentinė dalis
23,11 %
42,4 %
13,43 %
7,92 %
13,14 %

61
8.1. Viešųjų konsultacijų rengimas: (1) Konsultacijų proceso metu vartotos kalbos
Patenkintas
Gana patenkintas
Gana nepatenkintas
Nepatenkintas
Nežinau / neturiu nuomonės / netaikytina

Atsakymai
754
410
124
50
77

Procentinė dalis
53,29 %
28,98 %
8,76 %
3,53 %
5,44 %

8.1. Viešųjų konsultacijų rengimas: (2) Apie viešų konsultacijų apimtį ir tikslą teikiama
informacija
Patenkintas
Gana patenkintas
Gana nepatenkintas
Nepatenkintas
Nežinau / neturiu nuomonės / netaikytina

Atsakymai
456
600
193
79
87

Procentinė dalis
32,23 %
42,4 %
13,64 %
5,58 %
6,15 %

8.1. Viešųjų konsultacijų rengimas: (3) Pagalbiniai dokumentai, nuorodos ir kiti informaciniai
dokumentai, kurie buvo teikiami
Patenkintas
Gana patenkintas
Gana nepatenkintas
Nepatenkintas
Nežinau / neturiu nuomonės / netaikytina

Atsakymai
330
520
252
90
223

Procentinė dalis
23,32 %
36,75 %
17,81 %
6,36 %
15,76 %

8.2. Dalyvavimas viešosiose konsultacijose: (1) Viešų konsultacijų trukmė (savaičių, kuriomis
klausimynas buvo skelbiamas Europos Komisijos atsakymams skirtoje saityno svetainėje,
skaičius)
Patenkintas
Gana patenkintas
Gana nepatenkintas
Nepatenkintas
Nežinau / neturiu nuomonės / netaikytina

Atsakymai
620
495
85
43
172

Procentinė dalis
43,82 %
34,98 %
6,01 %
3,04 %
12,16 %

8.2. Dalyvavimas viešosiose konsultacijose: (2) Klausimyno ilgumas
Patenkintas
Gana patenkintas
Gana nepatenkintas
Nepatenkintas
Nežinau / neturiu nuomonės / netaikytina

Atsakymai
482
646
170
42
75

Procentinė dalis
34,06 %
45,65 %
12,01 %
2,97 %
5,3 %
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8.2. Dalyvavimas viešosiose konsultacijose: (3) Viešų konsultacijų klausimų aiškumas ir
paprastumas
Patenkintas
Gana patenkintas
Gana nepatenkintas
Nepatenkintas
Nežinau / neturiu nuomonės / netaikytina

Atsakymai
403
577
261
118
56

Procentinė dalis
28,48 %
40,78 %
18,45 %
8,34 %
3,96 %

8.2. Dalyvavimas viešosiose konsultacijose: (4) Atvirųjų klausimų su paliktais tuščiais laisvos
formos teksto langeliais, skirtais jūsų nuomonei pareikšti ir išsamioms pastaboms pateikti,
skaičius
Patenkintas
Gana patenkintas
Gana nepatenkintas
Nepatenkintas
Nežinau / neturiu nuomonės / netaikytina

Atsakymai
465
606
137
55
152

Procentinė dalis
32,86 %
42,83 %
9,68 %
3,89 %
10,74 %

8.3. Informacija apie viešų konsultacijų rezultatus: (1) „Faktinė ataskaita“, kurioje pateikta
visos gautos informacijos santrauka
Patenkintas
Gana patenkintas
Gana nepatenkintas
Nepatenkintas
Nežinau / neturiu nuomonės / netaikytina

Atsakymai
220
359
239
197
400

Procentinė dalis
15,55 %
25,37 %
16,89 %
13,92 %
28,27 %

8.3. Informacija apie viešų konsultacijų rezultatus: (2) Apibendrinamoji ataskaita, kurioje
pateikta informacija apie tai, kaip buvo atsižvelgta į gautus atsakymus
Patenkintas
Gana patenkintas
Gana nepatenkintas
Nepatenkintas
Nežinau / neturiu nuomonės / netaikytina

Atsakymai
205
328
248
231
403

Procentinė dalis
14,49 %
23,18 %
17,53 %
16,33 %
28,48 %

8.3. Informacija apie viešų konsultacijų rezultatus: (3) Apie susijusius teisėkūros pasiūlymus
skelbiama informacija
Patenkintas
Gana patenkintas
Gana nepatenkintas
Nepatenkintas
Nežinau / neturiu nuomonės / netaikytina

Atsakymai
193
342
286
226
368

Procentinė dalis
13,64 %
24,17 %
20,21 %
15,97 %
26,01 %

63
9. Kiek sutinkate su tolesniais teiginiais? (1) ES politikos priemonės ir teisės aktai parengti
skaidriai
Sutinku
Linkęs sutikti
Linkęs nesutikti
Nesutinku
Nežinau / neturiu nuomonės

Atsakymai
176
589
749
617
93

Procentinė dalis
7,91 %
26,48 %
33,68 %
27,74 %
4,18 %

9. Kiek sutinkate su tolesniais teiginiais? (2) ES politikos priemonės ir teisės aktai parengti
remiantis įrodymais ir pagrįsti piliečių ir kitų suinteresuotųjų subjektų nuomonėmis
Sutinku
Linkęs sutikti
Linkęs nesutikti
Nesutinku
Nežinau / neturiu nuomonės

Atsakymai
157
568
727
648
124

Procentinė dalis
7,06 %
25,54 %
32,69 %
29,14 %
5,58 %

9. Kiek sutinkate su tolesniais teiginiais? (3) Piliečiai ir kiti suinteresuotieji subjektai gali
prisidėti dalyvaudami politikos formavimo ir teisėkūros procese
Sutinku
Linkęs sutikti
Linkęs nesutikti
Nesutinku
Nežinau / neturiu nuomonės

Atsakymai
246
619
735
498
126

Procentinė dalis
11,06 %
27,83 %
33,05 %
22,39 %
5,67 %

9. Kiek sutinkate su tolesniais teiginiais? (4) Komisija atsižvelgia į piliečių ir kitų
suinteresuotųjų subjektų nuomonę
Sutinku
Linkęs sutikti
Linkęs nesutikti
Nesutinku
Nežinau / neturiu nuomonės

Atsakymai
175
540
720
619
170

Procentinė dalis
7,87 %
24,28 %
32,37 %
27,83 %
7,64 %

9. Kiek sutinkate su tolesniais teiginiais? (5) Svarbu, kad viešos konsultacijos vyktų visomis
24 oficialiomis ES kalbomis
Sutinku
Linkęs sutikti
Linkęs nesutikti
Nesutinku
Nežinau / neturiu nuomonės

Atsakymai
1 648
381
72
56
67

Procentinė dalis
74,1 %
17,13 %
3,24 %
2,52 %
3,01 %
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IV priedas. Piliečių atsakymų vertimas
1-as pilietis: “Die Möglichkeit, außerhalb von Wahlen meine Meinung mitzuteilen und
diese in die Gestaltung Europas einzubringen.” (DE) / „Galimybė pasidalyti savo
nuomone ne tik per rinkimus ir taip padėti kurti Europą.“
2-as pilietis: “La possibilità di poter esprimere un'opinione direttamente senza
intermediari.” (IT) / „Galimybė išreikšti savo nuomonę tiesiogiai, be tarpininkų.“
3-ias pilietis: “Iespēja izteikt savas domas un vēlmes kā ražojošam lauksaimniekam.”
(LV) / „Galimybė išreikšti savo mintis ir norus kaip ūkininkui.“
5-as pilietis: „<…> Dass er überhaupt stattfindet. Ein wichtiger Meilenstein auf dem
Weg zur Demokratisierung der EU.” (DE) / „<…> Kad tai apskritai vyksta. Svarbi tarpinė
stotelė demokratizuojant ES.“
6-as pilietis: “Me parece interesante este tipo de consultas siempre que su resultado
se utilice para tomar decisiones. Para que al ciudadano no se le deje solamente para
las consultas electorales. Es necesario avanzar hacia formas de democracia directa. La
democracia representativa nos está llevando al desinterés, cada vez que se nos
convoca aumenta la abstención. Me parece grave.” (ES) / „Aš manau, kad ši
konsultacija verta dėmesio, jeigu jos rezultatai yra naudojami sprendimams priimti ir
piliečių atsiklausiama ne tik per rinkimus. Mes turime artėti prie tiesioginių
demokratijos formų. Dėl atstovaujamosios demokratijos mes prarandame
susidomėjimą: kaskart, kai mūsų prašoma balsuoti, vis daugiau susilaikančių. Manau,
tai rimta.“
9-as pilietis: “To da se traži mišljenje i nas 'običnih' građana i malih subjekata.” (HR) /
„Paklausiama „eilinių“ piliečių ir smulkiojo verslo nuomonės.“
10-as pilietis: “Difficulté à savoir à quoi elle va servir CONCRÈTEMENT.” (FR) / „Sunku
suprasti, kaip jie bus naudojami KONKREČIAI.“
11-as pilietis: “Es hat den Eindruck einer reinen Alibibefragung hinterlassen.” (DE) /
„Susidaro įspūdis, kad tai tik apklausa dėl akių.“
12-ias pilietis: “… c'est JUSTE une consultation qui semble pro forma et pas encore un
réel exercice de démocratie participative, hélas… Pourtant, voilà une occasion de
réenchanter le rêve et le projet européen, non? Sinon, le fossé entre citoyen et
eurocrate ne cessera de s'agrandir, ce qui sera tout bénéfice pour les eurosceptiques
et autres national-populistes.” (FR) / „<…> tai yra TIK simbolinės konsultacijos, kurios,
atrodo, yra rengiamos formaliai ir kurios, deja, dar nėra realus naudojimasis
dalyvaujamąja demokratija <…>. Tačiau tai tikrai yra galimybė atgaivinti svajonę ir

65
Europos projektą, ar ne? Kitaip piliečių ir eurokratų atotrūkis toliau didės, o tai bus
naudinga tik euroskeptikams ir populistams.“
13-as pilietis: “… При това положение, какъв е смисълът да си губим времето да
участваме с тези консултации?” (BG) / „<…> Kai taip yra, kokia prasmė gaišti savo
laiką ir dalyvauti šiose konsultacijose?“
14-as pilietis: “… não tive perceção da utilidade da participação.” (PT) / „<…> nemačiau
naudos dalyvauti.“
17-as pilietis: “…De EU is er niet voor de gewone Europese burger.” (NL) / „<…> ES
nepasiekia paprastų Europos piliečių.“
19-as pilietis: “Misschien is het wenselijk dat de raadplegingen beter bekend zouden
zijn bij het grote publiek. Indien men geen lid is van een ngo of andere organisatie
heeft men er dikwijls geen weet van.” (NL) / „Galbūt konsultacijos turėtų būti plačiau
reklamuojamos plačiajai visuomenei. Jei nesi NVO ar kitos organizacijos narys, tu
dažnai apie jas nieko nežinai.“
20-as pilietis: “… gdyby nie organizacje i fundacje to nigdy bym sie nie wypowiedziala
na zaden temat bo nic do mnie nie dociera, zaadna ankieta.” (PL) / „<…> jei ne
organizacijos ir fondai, aš niekada neteikčiau komentarų jokiomis temomis, nes aš
nieko negaunu, pavyzdžiui, klausimynų.“
21-as pilietis: “Ich würde mir wünschen in meiner Tageszeitung über aktuelle Themen
der Europäischen Kommission lesen zu können. Auch Hinweise in Funk, Fernsehen und
Presse auf aktuelle Umfragen fände ich gut.” (DE) / „Norėčiau, kad savo dienraštyje
galėčiau perskaityti apie aktualias Europos Komisijos temas. Taip pat, kad apie
vykdomas apklausas praneštų radijas, televizija ir spauda.“
22-as pilietis: “J'ai découvert les consultations publiques UE par Facebook alors que j'ai
31 ans. Je trouve ça dommage qu'à l'école ou par un autre moyen on ne nous parle pas
de son fonctionnement. Il faudrait plus de communication sur l'UE et ses lois à venir.”
(FR) / „Apie ES viešąsias konsultacijas sužinojau Feisbuke nepaisant to, kad man 31.
Gaila, kad mums apie jas nepasakoma mokymo įstaigose ar kitur. Apie ES ir jos būsimus
teisės aktus turi būti daugiau komunikuojama.“
23-ias pilietis: “Αποστολή newsletter σε emails των πολιτών για τις πολιτικές που οι
πολίτες δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρουν.” (GR) / „Siųskite žmonėms naujienlaiškius e.
paštu apie politikas, kurios, jų nuomone, yra įdomios.“
24-as pilietis: “Určitě, je kromě elektronického oslovení občanů důležitá i veřejná
kampaň, aby se zúčastnilo maximum zainteresovaných občanů.” (CZ) / „Žinoma, be to,

66
kad su žmonėmis bendraujama elektroniniu būdu, viešoji kampanija taip pat svarbi
norint patraukti piliečius, kurie yra labiausiai susidomėję.“
25-as pilietis: “Enemmän tietoa näistä kyselyistä eri paikkoihin! Olisi esimerkiksi hyvä,
jos nämä kyselyt ja Eu:n laajuiset kansalaisaloitteet olisivat nähtävissä samalla
sivustolla, jossa Suomen kansalais- ja kuntalaisaloitteet ovat.” (FI) / „Daugiau
informacijos apie šias apklausas įvairiose vietose! Pavyzdžiui, būtų gerai jei šios
apklausos – ir visos Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos – būtų pateiktos toje pačioje
interneto svetainėje, kaip ir Suomijos pilietinės ir savivaldybių iniciatyvos.“
27-as pilietis: “… escaso entusiasmo e implicación de los Gobiernos en estos
procesos.” (ES) / „Trūksta vyriausybių entuziazmo ir įsitraukimo į šiuos procesus.“
28-as pilietis: “De betrokkenheid met nationale parlementen is naar mijn idee te
gering.“ (NL) / „Manau, per mažai dalyvauja nacionaliniai parlamentai.“
30-as pilietis: “Obige Dokumente lagen meist nur fremdsprachlich vor. Da solch
bürokratische Sprache schon auf Deutsch oft sehr kompliziert ist, ist es dann völlig
vorbei!” (DE) / „Pirmiau nurodyti dokumentai buvo daugiausia išleisti tik užsienio
kalbomis. Tokia biurokratinė kalba labai sudėtinga net ir vokiečių k., tad šis klausimynas
yra nepradėtinas!“
31-as pilietis: “Limbajul greoi, jargonul administrativ, textele trebuie curăţate şi
traduse în limbajul uzual al unei populaţii mediu educate.” (RO) / „Koncentruota kalba
ir administracinis žargonas: tokie dokumentai turėtų būti aiškesni ir išversti į tokį stilių,
kurį suprastų žmonės su paprastu išsilavinimu.“
32-as pilietis: “I en ny undersøgelse som jeg skal besvare bør spørgsmålene stilles på
mit modersmål: dansk. Og formuleringen bør være lettere at forstå, da det ikke er alle
som er uddannet på universitets niveau.” (DK) / „Naujame klausimyne, kurį turiu
užpildyti, klausimai turėtų būti pateikti mano gimtąja kalba – danų. Formuluotė taip
pat turėtų būti suprantamesnė, nes ne kiekvienas turi universitetinį išsilavinimą.“
34-as pilietis: “Certaines questions difficiles pour des citoyens qui ne sont pas
spécialistes de la politique en question - accessibilité des questions pas toujours
bonne.” (FR) / „Keletas sudėtingų klausimų ne specialistams konkrečioje politikos
srityje – klausimynas ne visada prieinamas respondentams.“
35-as pilietis: “… As medidas necessitam ser ajustadas aos povos a que são dirigidas”
(PT) / „<…> Priemones reikia pritaikyti žmonėms, kuriems jos yra skirtos.“
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36-as pilietis: “e-Dostopnost za mlade NAJBOLJNAJMANJ - izključenost starejših, ki niso
digitalizirani.” (SL) / „Pritaikyta jauniems žmonėms, bet ne vyresniems žmonėms, kurie
mažiau susipažinę su technologijomis.“
38-as pilietis: “Empfand ich die Zielsetzung der Fragen nicht immer eindeutig, insofern
war es extrem wichtig daß es zusätzliche Kommentarfelder gab, bei denen man die
eigene Antwort ausführlicher erläutern konnte.” (DE) / „Jaučiau, kad klausimų tikslas
ne visada buvo aiškus, todėl buvo ypatingai svarbu turėti papildomos vietos
komentarams, kur būtų galima atsakymą paaiškinti išsamiau.“
39-as pilietis: “…möjligheten att lämna fria synpunkter och bifoga material” (SE) / „<…>
galimybė pateikti laisvo teksto komentarus ir pridėti medžiagos.“
41-as pilietis: “Une consultation particulière avec la forte participation de campagnes
de réponses (living land et syndicats agricoles), la Commission européenne a peu
communiqué sur les méthodes utilisées pour traiter ces données à part.” (FR) / „Vienos
konkrečios viešos konsultacijos, kur buvo didelis dalyvavimo lygis, atveju (dėl gyvos
žemės ir žemės ūkio sąjungų) Europos Komisija suteikė labai mažai informacijos apie
metodus, kuriuos ji taikė šiems duomenims atskirti.“
43-ias pilietis: “ On ne sait pas comment les résultats seront exploités: Comment sont
analysées les réponses, quelle pondération leur donne t on? Comment les résultats
sont ils ensuite utilisés pour construire des propositions politiques (si ils doivent servir
à cela)?” (FR) / „Mes nežinome, kaip bus naudojami rezultatai: kaip rezultatai
analizuojami ir kaip nustatoma jų lyginamoji svarba? Kaip šie rezultatai tuomet yra
naudojami rengiant teisėkūros pasiūlymus (jeigu jie iš tikrųjų yra naudojami šiam
tikslui)?“
45-as pilietis: “La U E está mediatizada por lobbys empresariales. No busca el bienestar
de la población.” (ES) / „Europos Sąjungai daro įtaką korporacijų lobistai. Jų tikslas nėra
paprastų žmonių gerovė.“
46-as pilietis: “Le fonctionnement actuel n'est pas du tout démocratique et les lobbys
semblent faire la loi, pas les peuples, ce qui est absolument néfaste. La Commission
non élue décide de tout, on peut se demander à quoi servent nos élus à part nous
coûter très cher. Le social est le grand oublié, cette Union européenne n'est là que
pour servir les intérêts des grands groupes et de la Finance au détriment des peuples.”
(FR) / „Tai, kaip šiuo metu funkcionuoja ES, visiškai nėra demokratiška, o lobistų grupės
turi didesnę galią nei visuomenė, ir tai yra blogai visiems. Nerinkta Komisija priima
visus sprendimus ir telieka stebėtis, ką daro mūsų išrinkti pareigūnai be to, kad mums
atsieina milžiniškus pinigus. Tikrasis pralaimėtojas yra socialinė politika, nes ES yra tik
tam, kad tarnautų didžiųjų korporacijų ir bankų interesams žmonių sąskaita.“

68
47-as pilietis: “niewiem jaki wynik bo nic niewiadomo.” (PL) / „Nežinau, koks yra
rezultatas, nieko apie tai nežinau“.
48-as pilietis: “Nem tapasztaltam, hogy a véleményeket összegezték volna. A
konzultáció eredményéről semmit nem tudni.” (HU) / „Aš negaunu nuomonių
santraukos. Kaip baigiasi konsultacija, nežinoma.“
49-as pilietis: “Ich hätte erwartet mal ein Update per email zu bekommen, wo ich
Status und Ergebnisse denn verfolgen könnte.” (DE) / „Tikėčiausi gauti naujausią
informaciją e. paštu, kad galėčiau sekti būseną ir rezultatus.“
51-as pilietis: “… l'absence d'infos, accompagnements, suites… données après la
participation à l'enquête: pas de panels citoyens pour débattre de la pertinence de nos
idées et propositions et surtout de pouvoir exposer et expliciter nos idées et
propositions.” (FR) / „<…> Trūksta informacijos ir tolesnių veiksmų peržiūros po
dalyvavimo apklausoje: nebuvo organizuojamos viešos grupės, kuriose butų
diskutuojama apie mūsų idėjų ir pasiūlymų aktualumą arba būtų galima pristatyti ir
paaiškinti mūsų idėjas ir pasiūlymus.“
52-as pilietis: “Non vi è stato un seguito comunicato direttamente. Occorre avere
molto tempo per cercare sempre le notizie di proprio interesse. Sarebbe bello restare
informati via mail dopo la partecipazione, eventualmente con un opzione per non
esserlo più (opt-out).” (IT) / „Nebuvo tiesioginės tolesnių veiksmų peržiūros. Reikia
daug laiko, kad susirastum žinias, kurios tave domina. Būtų gerai, jei po dalyvavimo
būtume nuolatos informuojami e. paštu, galbūt su galimybe atsisakyti prenumeratos.“
53-as pilietis: “Nemám zpětnou vazbu k prováděnému šetření.” (CZ) / „Negavau jokių
tolesnių žinių apie apklausos procedūrą.“
56-as pilietis: “Comisia Europeană trebuie să fie echilibrată în abordarea
problematicilor, încercând să afle de la cetăţeni şi îngrijorările sau criticile, nu numai o
perspectivă pozitivă, optimistă, indusă de întrebările provenite de la CE.” (RO) /
„Europos Komisija turi subalansuotai spręsti šiuos klausimus, bandydama gauti iš
piliečių ne tik teigiamą, optimistišką atsakymą į savo klausimus, bet ir išgirsti jų
susirūpinimą bei kritiką.“
58-as pilietis: “Bisognerebbe inviare tramite e-mail gli inviti alla partecipazione alle
consultazioni direttamente alle associazioni, organizzazioni e ai privati, e
contemporaneamente attivare delle campagne sui media. Purtroppo mai come in
questo momento la UE è sentita molto lontana dai cittadini italiani, bisogna rilanciare
l'immagine della UE e delle sue istituzioni.” (IT) / „Kvietimai dalyvauti konsultacijose
turėtų būti siunčiami e. paštu tiesiogiai asociacijoms, organizacijoms ir asmenims, kartu
taip pat turėtų būti pradėtos žiniasklaidos kampanijos. Deja, ES dabar yra matoma kaip
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labiau nutolusi nuo Italijos piliečių nei kada nors anksčiau, todėl jos ir jos institucijų
įvaizdžiui reikia įkvėpti naujos gyvybės.“
59-ias pilietis: “Saber qué hace la Comisión, qué acuerdos adopta, cómo afectan a sus
ciudadanos, etc., etc., es una cuestión esencial y que, actualmente, queda muy alejada
de la gente.” (ES) / „Žinant, ką daro Komisija, kokius sprendimus ji priima ir kaip jie
paveikia piliečius ir t. t., tai, kad daugumai piliečių ji vis dar atrodo tolima, tikrai kelia
susirūpinimą.“
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V priedas. Respondentų skaičius pagal gyvenamosios vietos valstybę 80

80

Nr.

Iš viso

VK-1

AT

BE

BG

HR

CY

CZ

DK

EE

1 385

52

227

10

9

4

10

29

3

9

163

248

23

3

25

107

4

3

9

1

81

29

23

21

4

9

85

23

131

40

VK-2

5 481

97

303

13

20

10

19

24

5

21

1 601

1 286

51

15

91

213

29

4

11

14

117

42

66

73

10

17

354

39

620

158

VK-3

63 295

4 259

1 517

228

116

13

892

306

93

1 026

6 816

34 880

122

1 788

304

2 666

601

100

86

10

728

435

345

294

128

55 3870

307

1 184

126

VK-4

1 455

198

84

13

1

2

24

3

8

46

103

418

4

17

78

49

8

5

1

4

30

20

71

92

9

5

99

31

25

7

VK-5

266

14

14

2

21

3

12

0

2

7

22

33

8

3

2

33

2

0

1

1

1

3

23

13

2

3

20

3

3

15

VK-6

660

17

68

28

13

7

5

3

5

7

48

43

16

12

6

79

1

5

6

1

15

14

32

28

16

11

92

7

34

41

VK-7

492

4

60

4

5

1

2

5

5

9

25

18

6

2

24

119

1

3

4

6

7

13

22

8

1

2

118

11

7

0

VK-8

1 800

30

92

11

9

4

10

11

14

44

148

245

24

5

17

110

14

62

3

16

48

61

68

156

3

11

189

29

78

288

VK-9

FI

DE

FR

EL

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PT

PL

RO

SK

SI

ES

SE

UK

Kita

1 124

8

13

10

5

2

1

3

0

3

66

84

40

12

10

141

5

3

1

8

11

16

73

28

10

1

241

1

16

312

VK-12

12

1

0

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

VK-13

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VK-14

53

3

3

0

0

0

1

1

0

1

3

2

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

7

1

0

27

VK-15

873

37

85

6

0

3

17

0

1

10

33

131

29

7

7

26

6

10

5

4

191

24

18

2

2

4

40

56

11

108

VK-16

17

1

3

0

0

0

0

1

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

7

VK-17

135

11

24

0

0

0

3

1

1

2

7

21

0

8

0

7

1

2

0

1

2

4

7

0

0

1

19

5

2

6

VK-18

82

6

7

0

0

0

4

1

1

1

6

6

0

1

0

4

0

0

0

0

3

3

3

0

0

1

8

2

1

12

VK-19

74

0

6

5

0

0

0

3

1

10

6

4

11

0

0

2

1

0

0

0

4

2

0

0

0

0

6

2

8

3

VK-21

32

2

4

0

0

0

2

0

1

0

1

2

0

0

0

2

1

0

0

1

1

2

0

0

0

0

1

1

1

5

VK-22

1 232

84

9

1

0

0

163

4

0

6

32

164

2

0

4

9

2

62

3

0

3

64

8

7

7

2

58

517

5

8

VK-23

337

18

44

4

4

3

6

6

6

10

34

23

10

10

3

36

3

2

2

1

10

7

10

13

3

4

30

18

10

7

VK-24

134

3

34

0

1

0

4

8

0

6

19

16

0

1

2

5

1

0

0

0

2

4

1

0

1

1

5

3

5

6

VK-25

24

1

2

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

2

4

0

5

0

1

0

1

2

2

0

VK-26

4,56

0,26

0,06

0,01

0,02

0,01

0,06

0,01

0,01

0,05

0,39

3,14

0,04

0,02

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,00

0,03

0,13

0,03

0,01

0,03

0,02

0,09

0,05

0,01

0,00

VK-1 atveju respondentų skaičius buvo susijęs su pilietybės valstybe. VK-10, 11 ir 20 atveju Komisija šių duomenų neprašė. Visi skaičiai, išreikšti asmenų
skaičiumi, išskyrus VK-26 atveju, buvo skaičiai, išreikšti milijonais.
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Akronimai ir santrumpos
AGRI GD – Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas
DIGIT GD – Europos Komisijos informatikos generalinis direktoratas
EAC GD – Europos Komisijos Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis
direktoratas
EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
GD – Europos Komisijos generalinis direktoratas
HOME GD – Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas
IPV – įžanginis poveikio vertinimas
MOVE GD – Europos Komisijos mobilumo ir transporto generalinis direktoratas
PVO – pilietinės visuomenės organizacijos
SG – Europos Komisijos Generalinis sekretoriatas
TDD – Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas
TIG – tarpžinybinė iniciatyvinė grupė
VK – viešos konsultacijos
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Žodynėlis
Geresnis reglamentavimas – taip parengti politikos dokumentai ir įstatymai, kad
minimaliomis sąnaudomis būtų pasiekti jų tikslai. Geresnis reglamentavimas – tai ne
reglamentavimas ar reglamentavimo panaikinimas. Taip dirbant užtikrinama, kad
politiniai sprendimai būtų rengiami atvirai ir skaidriai, būtų paremti geriausiais turimais
įrodymais ir juos rengiant visapusiškai dalyvautų suinteresuotieji subjektai. (Šaltinis –
Geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys.)
Įžanginis poveikio vertinimas – pradinis problemos, jos pagrindinių veiksnių, politikos
tikslų, politikos galimybių ir šių politikos galimybių ekonominio bei socialinio poveikio ir
poveikio aplinkai apibūdinimas. Juo suinteresuotiesiems subjektams suteikiamas visa
apimantis pagrindas atsiliepimams, informacijai ir nuomonėms teikti. (Šaltinis:
Geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys.)
Konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais – konsultacijos su suinteresuotaisiais
subjektais yra oficialus piliečių ir suinteresuotųjų pasiūlymų ir nuomonių dėl naujų
iniciatyvų arba įvertinimų / tinkamumo patikrų rinkimas, grindžiamas konkrečiais
klausimais / pagalbiniais konsultacijų dokumentais, Komisijos dokumentais, kuriais
remiantis pradedamas konsultacijų procesas, arba žaliosiomis knygomis.
Konsultuodamasi Komisija aktyviai ieško įrodymų (faktų, nuomonių) konkrečiu
klausimu.
Konsultacijų strategija – vienas arba keli būdai išsiaiškinti suinteresuotųjų subjektų
nuomonę tam tikru klausimu. Strategijoje nurodomi atitinkami naujos Komisijos
rengiamos iniciatyvos suinteresuotieji subjektai ir apibrėžiami atitinkami konsultacijų
veiklos metodai, priemonės ir terminai. (Šaltinis: Geresnio reglamentavimo priemonių
rinkinys.)
Poveikio vertinimas – integruotas procesas, skirtas įvairių politikos galimybių, skirtų
tinkamai apibrėžtai problemai spręsti, privalumams palyginti. Juo grindžiami Komisijoje
priimami sprendimai; jį patvirtinus atitinkamos iniciatyvos kolegijai, jis perduodamas
teisės aktų leidėjui. (Šaltinis: Geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys.)
REFIT – Komisijos Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa, nustatyta 2012 m.
siekiant užtikrinti, kad ES teisė „atitiktų tikslą“. Tai – procesas, pagal kurį analizuojami
esami teisės aktai ir priemonės siekiant užtikrinti, kad ES teisės teikiama nauda būtų
pasiekta mažiausiomis suinteresuotosioms šalims, piliečiams ir viešosioms
administracijoms tenkančiomis sąnaudomis ir kad būtų sumažintos reglamentavimo
sąnaudos, kai tik įmanoma, nedarant įtakos vykdant atitinkamą iniciatyvą siekiamiems
politikos tikslams. (Šaltinis: Geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys.)
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Reglamentavimo patikros valdyba – nepriklausomas Kolegijai rekomendacijas
teikiantis savarankiškas Komisijos organas. Jis vykdo centralizuotą kokybės kontrolės ir
paramos teikimo funkciją, skirtą Komisijos poveikio vertinimams ir vertinimo darbui.
Valdyba nagrinėja ir teikia nuomones bei rekomendacijas dėl visų esamų teisės aktų
Komisijos atliktų poveikio vertinimų projektų ir pagrindinių vertinimų bei tinkamumo
patikrų. (Šaltinis: saityno svetainė „Europa“.)
Suinteresuotasis subjektas – suinteresuotasis subjektas yra pilietis arba subjektas,
kuriam ES intervencija turi poveikio, yra jam skirtas arba kitaip su juo susijęs.
Tarpžinybinė iniciatyvinė grupė – tarpžinybinę iniciatyvinę grupę sudaro iš įvairių
generalinių direktoratų suburti žmonės, kurių darbo sritis yra tokia pati kaip ir
vertinimo objekto arba su juo susijusi, ir vertinimą atliekančio generalinio direktorato
vertinimo padalinio atstovas. Ji turėtų dalyvauti vertinant visus pagrindinius aspektus,
ypač pradedant struktūros (veiksmų plano) nustatymu ir baigiant Tarnybų darbinio
dokumento parengimu ir jo pateikimu, kad jis būtų aptartas tarpžinybinės konsultacijos
metu. (Šaltinis: Geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys.)
Tinkamumo patikra – išsamus politikos srities vertinimas, kuriame paprastai
nagrinėjama, kaip keliais susijusiais teisėkūros procedūra priimamais aktais prisidėta
prie politikos tikslų pasiekimo (arba kaip kitaip padėjo jų siekti). (Šaltinis: Geresnio
reglamentavimo priemonių rinkinys.)
TOR tinklas – TOR yra nemokama atvirojo kodo programinė įranga, kuria užtikrinamas
anonimiškas ryšys. Šis pavadinimas paremtas pradinio programinės įrangos projekto
pavadinimo „The Onion Route“ („svogūninis maršrutizatorius“) akronimu.
Veiksmų gairės – priemonė pagrįsti iniciatyvos, kurią rengia Komisija, politinį
patvirtinimą ir informuoti suinteresuotuosius subjektus apie planuojamą konsultacijų
darbą, poveikio vertinimus, įvertinimus, tinkamumo patikras. Ją pradiniu etapu skelbia
Generalinis sekretoriatas Komisijos saityno svetainėje ir ji padeda suinteresuotiesiems
subjektams laiku pasirengti politikos formavimo procesui ir veiksmingai prie jo
prisidėti. (Šaltinis: Geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys.)
Vertinimas – įrodymais pagrįstas sprendimas, priimamas nustačius, kokiu mastu
intervencija yra veiksminga ir efektyvi, aktuali, atsižvelgiant į poreikius ir jos tikslus,
nuosekli tiek vykdant vidaus politiką, tiek kitas ES politikos intervencijas ir ar ją vykdant
buvo pasiekta ES pridėtinė vertė. (Šaltinis: Geresnio reglamentavimo priemonių
rinkinys.)

KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIOSIOS ATASKAITOS
„IŠSAKYKITE SAVO NUOMONĘ“: KOMISIJOS VIEŠOS KONSULTACIJOS
PRITRAUKIA PILIEČIUS, TAČIAU JOS NEATITINKA LŪKESČIŲ DĖL INFORMAVIMO
VEIKLOS“ PASTABAS
ĮVADAS
01. Konsultacijos yra platesnės darbotvarkės, kuria siekiama didinti Europos Sąjungos veiklos
skaidrumą ir atskaitomybę, dalis.
Ne visos konsultacijos sulaukia vienodo susidomėjimo. Platesnių kategorijų auditorijos reiškiamas
susidomėjimas labai skiriasi ir priklauso nuo politikos srities temos. Konsultacijose dėl Vasaros laiko
direktyvos buvo pateiktas didelis atsakymų skaičius, tačiau tai išskirties duomenys ir jie negali būti
naudojami išvadoms daryti.
Be to, viešų konsultacijų rezultatas buvo tik vienas iš kelių Komisijos svarstytų aspektų priimant
sprendimą teikti savo pasiūlymą.
02. Žr. Komisijos atsakymą į 01 dalies pastabas.
09. Pagal ES politikos formavimo sistemą esama esminio skirtumo tarp dalyvaujamojo sprendimų
priėmimo ir viešų konsultacijų rengimo. Viešos konsultacijos skiriasi nuo referendumo, plebiscitų ir
plataus masto komunikacijos veiklos.
AUDITO APIMTIS IR METODAS
23. Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti asmens duomenų apsaugą, kuri yra pagrindinė teisė.
Bendradarbiaudama su EAR Komisija įgyvendino alternatyvų sprendimą, kuriuo užtikrinama asmens
duomenų apsauga pagal taikomus ES teisės aktus.
Pagal pasirinktą sprendimą viešose konsultacijose dalyvavusių respondentų asmens duomenys buvo
tvarkomi tik tiek, kiek buvo būtina, ir nebuvo atliekamas toks jų tvarkymas, apie kurį respondentai
nebuvo informuoti. Be to, Komisija skyrė daug išteklių siekdama remti šį procesą ir užtikrinti, kad
būtų galima atlikti požiūrio tyrimą.
Peržiūrėtas privatumo pareiškimas buvo paskelbtas 2019 m. birželio 20 d. portale „Išsakykite savo
nuomonę“. Viešose konsultacijose dalyvaujantys respondentai iš anksto informuojami apie galimybę
perduoti savo asmens duomenis EAR, pastariesiems atliekant auditus. Tai dar labiau palengvins tokį
perdavimą ateityje.
Žr. Komisijos atsakymą į 84 dalies pastabas.
PASTABOS
30.
a) Viešos konsultacijos – tai priemonės, kuriomis remiamos konkrečios iniciatyvos (pavyzdžiui, teisės
aktai arba vertinimai), bet ne platesnio masto atskirų Komisijos tarnybų tikslai. Viešomis
konsultacijomis siekiama skaidrumo ir atskaitomybės tikslų ir papildomas platesnis Komisijos
bendravimas su suinteresuotaisiais subjektais.
b) Viešos konsultacijos vykdomos internetu, todėl iki minimumo sumažinamos susijusios išlaidos.
Viešos konsultacijos tapo įprasta teisėkūros ir kitų iniciatyvų rengimo proceso dalimi. Tai politinis
pasirinkimas, pagrįstas skaidrumu ir atskaitomybe.
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c) Geresnio reglamentavimo gairėse numatytas konsultacijų proceso kokybės vidinis vertinimas.
31. Žr. Komisijos atsakymą į 30 dalies pastabas.
38. Geresnio reglamentavimo gairės turėtų būti taikomos lanksčiai ir proporcingai, atsižvelgiant į
kiekvienos atskiros iniciatyvos aplinkybes. Kartais reikia sutrumpinti ir supaprastinti tam tikrus
procedūrinius veiksmus ar procesus. Apskritai dauguma viešų konsultacijų buvo paskelbtos praėjus 4
savaitėms po veiksmų plano / įžanginio poveikio vertinimo.
45. Komisija paskelbė apie savo ketinimą surengti viešas konsultacijas vykdydama savo oficialius
tolesnius veiksmus, susijusius su Europos Parlamento rezoliucija, dėl kurios balsuota 2018 m. vasario
8 d. Viešos konsultacijos buvo tik vienas iš Komisijos vertinime ir sprendime pateikti pasiūlymą dėl
teisėkūros procedūra priimamo akto svarstytų aspektų. Pradėjus konsultacijas, konsultacijų
tinklalapyje1 buvo aiškiai paaiškinta, kad jų tikslas – ištirti dabartinių ES vasaros laiko susitarimų
veikimą ir įvertinti, ar jie turėtų būti pakeisti, ar ne.
Viešų konsultacijų tinklalapyje buvo pateikta atitinkama faktinė informacija, susijusi su galiojančia
tvarka, Komisijos konsultacijomis ir galimomis politikos alternatyvomis. Komisijos tinklalapyje taip
pat pateiktos nuorodos į esamus tyrimus.
Komisijos vykdomą komunikacijos veiklą, kuria siekiama gauti atsiliepimų iš kuo daugiau grupių,
EAR taip pat pabrėžia 56 dalyje.
Konsultacijose savo atsakymus pateikė rekordinis dalyvių skaičius, o atsakymų pateikimo metu
dalyviai galėjo susipažinti su visa atitinkama informacija. Todėl nėra įrodymų, kad, jei ankstesniame
etape būtų buvę pateikta daugiau informacijos, būtų buvęs padarytas poveikis konsultacijoms –
dalyvavimui jose ir jų rezultatams.
Žr. Komisijos atsakymą į 70 dalies pastabas.
46. Komisijos viešoms konsultacijoms nustatyti tikslai atitinka numatytą šios priemonės paskirtį. 12
savaičių trukmės viešų konsultacijų metu visi suinteresuotieji subjektai turi turėti galimybę pareikšti
savo nuomonę apie politikos formavimo procesą, neapsiribodami konkrečiu aspektu.
47. Viešos konsultacijos yra prieinamos plačiajai visuomenei. Pagal Geresnio reglamentavimo
priemonių rinkinį suinteresuotieji subjektai gali būti nustatomi nestruktūruotu ir (arba) struktūruotu
būdu. Metodai, kuriais siekiama nustatyti suinteresuotuosius subjektus, priklauso nuo konkrečių tam
tikro politikos sektoriaus poreikių.
50. Žr. Komisijos atsakymą į 46 dalies pastabas.
51. 2018 m. Komisijos atstovybės organizavo beveik 9 000 informavimo veiksmų ir renginių,
tiesiogiai skirtų piliečiams. Paprastai ši veikla yra bendro pobūdžio veiksmai, kuriais siekiama
informuoti piliečius apie Europą. Tačiau kai kuriais atvejais jie yra susiję su konkrečia vieša
konsultacija, kaip buvo konsultacijų dėl vasaros laiko atveju. Atstovybės glaudžiai bendradarbiauja su
Europos Parlamento biurais (EPLO), nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis
bei kitais suinteresuotaisiais subjektais. Tarp jų partnerių yra „Europe Direct“ informacijos centrai,
kurie atlieka svarbų vaidmenį diskutuodami su piliečiais apie ES ateitį, nes suteikia jiems galimybę
geriau suprasti, kaip ES veikia jų gyvenimą, ir padeda kurti tikrą Europos viešąją erdvę.
54. Vidutinis viešų konsultacijų metu pateikiamų atsakymų skaičius nuolat didėja – nuo 416 atsakymų
2015 m. iki 2 091 atsakymo 2018 m., išskyrus išskirties duomenis.
1

https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_lt
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56. Viešose konsultacijose dalyvaujantys respondentai patys apsisprendžia dėl dalyvavimo. Viešų
konsultacijų metu pateikiami atsakymai daugiausia priklauso nuo susidomėjimo tam tikra tema. Jie
nėra tiesiogiai susiję su Komisijos tarnybų naudojamais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais.
61. Skatinti konsultacijas internetu yra atstovybių ir „Europe Direct“ informacijos centrų
komunikacijos veiklos dalis visais atvejais, kai konsultacijos yra prieinamos atitinkama šalies kalba.
63. Viešos konsultacijos, susijusios su Komisijos darbo programos prioritetinėmis iniciatyvomis (I
priedas), turi būti išverstos į visas ES oficialiąsias kalbas. Visos kitos viešos konsultacijos turi būti
prieinamos anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Vykdant visuomenės intereso viešas konsultacijas,
reikia pateikti papildomų vertimų. Siekiant įvertinti, ar iniciatyva yra visuomenės intereso, galėtų būti
taikomi tie patys kriterijai, kuriais remiantis iniciatyvos klasifikuojamos kaip reikšmingos pagal
Geresnio reglamentavimo gairių 6 priemonę. Šie kriterijai yra: numatomo akto pobūdis, politinis
turinys, numatomas poveikis, iniciatyvos politinė svarba ir jos dalykas. Tačiau Komisija mano, kad
atliekant šį vertinimą visada reikalingas tam tikras lankstumas. Komisija laikosi skaidrumo principo
dėl kalbų vartojimo tvarkos, kuri turi būti taikoma viešose konsultacijose.
65. Pagal Geresnio reglamentavimo gaires yra atvejų, kai galima taikyti su kalba susijusias išimtis.
66. Nėra įrodyta, kad esama glaudaus tiesioginio ryšio tarp prieinamumo įvairiomis kalbomis ir gautų
atsakymų skaičiaus. Kai kuriose konsultacijose dėl techninių teisės aktų arba vertinimų buvo pateikta
nedaug atsakymų, nepaisant to, kad jos buvo išverstos į visas kalbas.
70. Kalbant apie viešas konsultacijas dėl vasaros laiko pažymėtina, kad respondentams buvo pateikta
informacija, įskaitant informaciją viešų konsultacijų tinklalapyje. Pavyzdžiui, Komisija paaiškino, kad
ES vasaros laiko taisyklės neturi įtakos ES valstybių narių apsisprendimui dėl standartinio laiko
nustatymo, ir apibūdino ES valstybėse narėse galiojančias skirtingas laiko zonas pagal dabartinę
tvarką.
Viešų konsultacijų rezultatas buvo tik vienas iš kelių Komisijos svarstytų aspektų priimant sprendimą
teikti savo pasiūlymą. Komisijos pasiūlymą pagrindžiantys veiksniai išdėstyti pasiūlymo
aiškinamajame memorandume.
Žr. Komisijos atsakymą į 45 dalies pastabas.
78. Nuo 2018 m. Komisija naudoja vieną bendrą privatumo pareiškimą, taikomą visoms viešoms
konsultacijoms ir grįžtamosios informacijos teikimo mechanizmams, skelbiamiems portale
„Išsakykite savo nuomonę“. Privatumo pareiškime respondentams pateikiamas bendras kontaktinis
el. pašto adresas, o konkretus kontaktinis el. pašto adresas pateikiamas konsultacijų tinklalapyje.
80. Komisija pripažįsta internetu vykdomų konsultacijų patikrinimų, susijusių su informavimu ir
technologijomis, svarbą ir nuolat tobulina nuostatas, kuriomis siekiama sumažinti su technologijomis
susijusią riziką. Šio tikslo siekiama nuolat tobulinant pažeidžiamumo valdymo priemones ir vykdant
Komisijos informacijos pateikimo internete saugumo stebėseną, taip pat įgyvendinant viešoms
konsultacijoms, vykdomoms per platformą „Išsakykite savo nuomonę“, taikomas nuostatas.
81. Žiniasklaidos ir organizacijų vaidmuo didinant pilietinės visuomenės informuotumą apie viešas
konsultacijas, taip pat tai, kad respondentai paprastai būna linkę laukti iki konsultacijų laikotarpio
pabaigos ir tik tada pateikia savo nuomonę, paprastai lemia tai, kad dauguma atsakymų gaunama
konsultacijų laikotarpio pabaigoje.
Komisija dar kartą nurodo, kad viešų konsultacijų procesas nėra reprezentatyvus statistinis tyrimas, o
nuomonių rinkimas siekiant užtikrinti, kad kiekvienas būtų išgirstas. Viešų konsultacijų poveikis
įrodymais pagrįstam politikos formavimui labiau priklauso nuo atsiliepimų kokybės, o ne nuo jų
skaičiaus.
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82. Komisija nuolat stebi savo pateikiamą informaciją internete (įskaitant platformą „Išsakyk savo
nuomonę“) siekdama apsisaugoti nuo kibernetinių išpuolių. CERT-EU (ES institucijų kompiuterinių
incidentų tyrimo tarnybos) ir Informatikos generalinio direktorato (DIGIT GD) (internete pateikiama
informacija ir saugumas) vykdomais darbais siekiama išsiaiškinti kibernetinius išpuolius ir įtartiną
veiklą, nukreiptą į Europos Komisijos tinklalapius. Ypatingas dėmesys skiriamas paslaugos trikdymo
(angl. DOS, Denial of Service) atvejams, kurie yra pirmas galimo kibernetinio išpuolio signalas, taip
pat prieigos prie interneto paslaugų (anoniminio tinklo TOR) priemonėms. 2018 m. liepos 24 d.
vykdant viešas konsultacijas per platformą „Išsakykite savo nuomonę“ pradėtu taikyti mechanizmu
(numatyto tapatumo nustatymo priemone „EULogin“ kartu naudojant ženklų atpažinimo testą
„Captcha“) siekiama atgrasyti nuo saityno peržiūros robotų naudojimo. Tokius prevencinius veiksmus
papildo analitinės programinės įrangos priemonės, kurios leidžia nustatyti neįprastas situacijas ir
elgseną (pvz., kampanijas).
83. Pradėdama viešas konsultacijas platformoje „Išsakykite savo nuomonę“, Komisija sukūrė
paslaugų rinkinį, kad galėtų išanalizuoti suinteresuotųjų subjektų pateiktus atsiliepimus ir nustatyti
neįprastus arba įtartinus atsiliepimus. To paties respondento dalyvavimą naudojantis skirtingais
el. pašto adresais nėra lengva nustatyti. Tikrinti IP adresus siekiant nustatyti, ar jie kartojasi, gali būti
nepatikima. Tas pats IP adresas gali būti interneto paslaugų teikėjų skirtingu laiku priskirtas keliems
naudotojams arba IP adresas gali būti įmonės maršruto parinktuvo IP adresas, o tai reiškia, kad visi
bendrovės / organizacijos naudotojai turi tą patį IP adresą. Kita vertus, asmuo gali lengvai turėti
daugiau nei vieną IP adresą.
Preliminarų duomenų valymą, skirtą viešosioms konsultacijoms dėl Vasaros laiko direktyvos,
Komisija atliko taikydama specialią priemonę (DORIS), kuri paprastai naudojama Komisijos viešoms
konsultacijoms siekiant pašalinti pasikartojančius to (tų) paties (-čių) respondento (-ų) atsakymus
remiantis respondento el. pašto adresu. Komisija taip pat naudojo atpažinimo mechanizmą „Captcha“,
kad užkirstų kelią automatiniam netikrų duomenų įvedimui2.
84. Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti asmens duomenų apsaugą, kuri yra pagrindinė teisė.
Informatikos generalinis direktoratas (DIGIT GD) EAR prašymu atliko 5 000 IP adresų techninį
vertinimą ir perdavė EAR nuasmenintus vertinimo rezultatus. Būtų galima apibendrinti informaciją
apie IP adresų kartojimąsi siekiant pateikti kartojimosi atvejų santrauką (turi būti atliktas duomenų
apsaugos vertinimas); ši informacija galėtų būti naudojama kartu su konsultacijų rezultatų analize
siekiant nustatyti konkrečią elgseną, susijusią su konsultacijomis.
Žr. Komisijos atsakymą į 23 dalies pastabas.
85. Galimybė prisijungti prie viešų konsultacijų Komisijos tinklalapiuose priklauso nuo saityno
saugumo priemonių, kurias įdiegė CERT-ES (ES institucijų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba)
ir Informatikos generalinis direktoratas (DIGIT GD) (internete pateikiama informacija ir saugumas).
Šios priemonės, be kita ko, apima prisijungimų iš įtartinų tinklų (pvz., TOR) stebėseną ir įtartinu
elgesiu pasižyminčių IP adresų geolokacinę analizę. Prieigai prie šios informacijos taikomos saugumo
taisyklės ir procesai.
86. Nuo 2018 m. liepos 24 d. vykdant viešas konsultacijas per portalo „Geresnis reglamentavimas“
platformą „Išsakykite savo nuomonę“ standartiškai remiamasi tapatumo nustatymu „EULogin“, kuris
apima atpažinimo mechanizmą „Captcha“. Ženklų atpažinimo testas „Captcha“ yra tipinė apsaugos
nuo internetinių robotų priemonė. Atpažinimo mechanizmai „Captcha“ gali atgrasyti nuo dalyvavimo
viešose konsultacijose, todėl reikia rasti pusiausvyrą tarp apsaugos nuo netinkamo naudojimo ir
lengvos prieigos.

2

Tolesnius patikrinimus ir duomenų valymą atliko nepriklausomas rangovas, kaip nurodyta galutinės ataskaitos A-A.2
priedėlyje (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/64e670c5-fcf9-11e8-a96d-01aa75ed71a1).
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Konsultacijų dėl Vasaros laiko direktyvos metu iš pradžių buvo naudojamas ženklų atpažinimo testas
„Google Captcha“, bet kilus susirūpinimui dėl duomenų apsaugos, susijusiam su asmens duomenų
naudojimu, jis vėliau pakeistas tapatumo nustatymo priemonei „EULogin“ skirtu numatytu ženklų
atpažinimo testu „Captcha“.
Europos Komisija rengia ženklų atpažinimo testą „EUCaptcha“ siekdama spręsti su duomenų apsauga
susijusius susirūpinimą keliančius klausimus ir kartu užtikrinti, kad būtų laikomasi prieinamumo
direktyvos (Žiniatinklio turinio prieinamumo gairių, angl. WCAG taisyklių).
Bendras Komisijos atsakymas į 88 ir 89 dalių pastabas.
Visą komunikacijos veiklą Komisija vykdė skaidriai ir nurodo, kad viešų konsultacijų rezultatai buvo
vienas iš kelių veiksnių, kuriais grindžiamas jos pasiūlymas.
Kalbant apie viešas konsultacijas dėl vasaros laiko, Komisija atvirai pateikė atsakymus ir paaiškino,
kaip jie suskirstyti pagal respondentų kategorijas ir valstybes nares.
Žr. Komisijos atsakymą į 45 ir 70 dalių pastabas.
92. Skaidrumo registre atskleidžiama, kokių tikslų siekiama, kas jų siekia ir kokiais ištekliais. Tokiu
būdu priemonė leidžia atlikti viešą priežiūrą, suteikiant piliečiams galimybę stebėti interesų grupių
atstovų veiklą ir galimą įtaką.
Registruotos organizacijos automatiškai informuojamos apie konsultacijas ir veiksmų planus tose
srityse, kurias jos buvo nurodžiusios.
98. Kalbant apie viešą konsultaciją PC-3 „Bendros žemės ūkio politikos modernizavimas ir
supaprastinimas“, faktinė ataskaita buvo paskelbta praėjus vienai dienai nuo viešų konsultacijų
pabaigos, be to, 2017 m. liepos mėn. Komisija paskelbė išsamią viešų konsultacijų metu pateiktų
atsakymų santrauką ir kartu surengė didelę viešą konferenciją.
102. Geresnio reglamentavimo gairėse numatyta, kad priimta ataskaita pateikiama kartu su iniciatyva
tarnyboms konsultuojantis tarpusavyje, kol priimama iniciatyva, ir yra skelbiama kartu su šia
iniciatyva.
103. Nuo 2017 m. nėra privaloma pateikti apibendrinamosios ataskaitos vertimo. Tai tik laikoma
gerąja patirtimi – paskelbti apibendrinamąją ataskaitą visomis konsultacijų metu vartotomis kalbomis,
jei šios konsultacijos yra susijusios su Komisijos darbo programos I priede pateikta iniciatyva.
105. Apibendrinamosios ataskaitos rengiamos pasibaigus visai konsultacijų veiklai. Todėl jose gali
būti tik dar išsamiau paaiškinta, kad viešos konsultacijos nėra reprezentatyvios.
109. Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti visišką skaidrumą viešose konsultacijose dalyvaujančių
respondentų ir grįžtamosios informacijos teikimo mechanizmų atžvilgiu. Jų atsiliepimai skelbiami
atitinkamuose tinklalapiuose. Rekomenduojama pateikti faktinę ataskaitą. Kartu su poveikio
vertinimo ataskaita arba vertinimo tarnybų darbiniu dokumentu pateiktoje apibendrinamojoje
ataskaitoje pateikiama išsami visos politikos formavimo procese vykdomos konsultacijų veiklos
analizė. Tačiau teikiant individualią grįžtamąją informaciją viešose konsultacijose dalyvaujantiems
respondentams gerokai išaugtų našta Komisijos turimiems žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams.
110. Komisijos medžiagoje, skirtoje neoficialiam 27 ES valstybių narių vadovų susitikimui Sibiu,
pateikiamos penkios Komisijos rekomendacijos dėl ES komunikacijos piliečių ir demokratijos labui,
ypač dėl „bendros ES valstybių narių, visų lygmenų valdžios institucijų ir ES institucijų atsakomybės“
skleidžiant informaciją apie Europą, taip pat pabrėžiamas poreikis daugiau bendrauti su piliečiais apie
ES politiką ir klausimus.
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Vieninga komunikacija, o ne vienas nuo kito atsieti pranešimai apie atskiras politikos sritis ir
programas, suteikia galimybę žmonėms aiškiau suprasti politikos priemonių aktualumą. Komisijos
institucinės komunikacijos strategijos tikslas – informuoti piliečius apie ES vertybes ir veiksmus,
problemas ir galimybes ir tai, kaip jas įveikti ar kaip jomis pasinaudoti kartu.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
111. Viešos konsultacijos – tai priemonės, kuriomis remiamos konkrečios iniciatyvos (pavyzdžiui,
teisės aktai arba vertinimai), bet ne platesnio masto atskirų Komisijos tarnybų tikslai. Viešomis
konsultacijomis siekiama skaidrumo ir atskaitomybės tikslų ir papildomas platesnis Komisijos
bendravimas su suinteresuotaisiais subjektais.
Viešų konsultacijų rezultatais prisidedama prie sprendimų priėmimo proceso, jie išsamiai aprašomi
apibendrinamojoje ataskaitoje. Šiame dokumente apžvelgiami konsultacijų veiklos rezultatai. Be to,
viešų konsultacijų rezultatai naudojami atliekant vertinimus ir rengiant poveikio vertinimo ataskaitas.
1 rekomendacija. Komisijos sistema
Pirma įtrauka: Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Viešos konsultacijos yra tik viena iš Komisijos naudojamų priemonių, kuriomis siekiama remti
konkrečių politikos iniciatyvų (pavyzdžiui, teisės aktų arba vertinimų) rengimą, ir pačios savaime
nesudaro atskiros veiklos, kurią reikėtų vertinti ir už kurią reikėtų atsiskaityti. Jos visada turi būti
vertinamos atsižvelgiant į konkrečius pasiūlymus, kuriems jos taikomos. Viešos konsultacijos padeda
siekti skaidrumo ir atskaitomybės tikslų ir jomis prisidedama prie politikos formavimo. Viešos
konsultacijos papildo platesnį Komisijos bendravimą su suinteresuotaisiais subjektais.
Antra įtrauka: Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Geresnio reglamentavimo gairėse numatytas konsultacijų proceso kokybės vidinis vertinimas.

113. Geresnio reglamentavimo gairės turėtų būti taikomos lanksčiai ir proporcingai, atsižvelgiant į
kiekvienos atskiros iniciatyvos aplinkybes. Kartais reikia sutrumpinti ir supaprastinti tam tikrus
procedūrinius veiksmus ar procesus. Komisijos viešoms konsultacijoms nustatyti tikslai atitinka
numatytą šios priemonės paskirtį. 2018 m. liepos mėn. Komisija patobulino portalą „Išsakykite savo
nuomonę“ – pateikė tvarkaraštį, kuriame skelbiamos įvairios galimybės suinteresuotiesiems
subjektams dalyvauti politikoje ir teisėkūros procese. Informacija teikiama nuo atitinkamų iniciatyvų
rengimo pradžios, rodant trumpas antraštes ir santraukas visomis ES kalbomis.

2 rekomendacija. Konsultacijų strategija
Pirma įtrauka: Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Informavimo veikla, įskaitant jos įgyvendinimą, pasirenkama laikantis finansinių ir žmogiškųjų
išteklių proporcingumo principo. Komisija jau rengia konsultacijų strategijas, kuriomis apibrėžiama
vykdysima konsultacijų veikla, ir yra pasiryžusi toliau bendradarbiauti su vietos, regionų ir
nacionalinėmis valdžios institucijomis. Be to, Komisijos rekomendacijoje, pateiktoje neoficialiame
vadovų susitikime Sibiu, valstybių ir vyriausybių vadovai buvo raginami daugiau bendrauti su
piliečiais apie Europos politiką.
Antra įtrauka: Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
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Komisijos veiksmų planuose ir įžanginiuose poveikio vertinimuose jau minimas konkretus viešų
konsultacijų tikslas, numatoma jų paskirtis ir į kokias ES oficialiąsias kalbas bus išversti klausimynai.
114. Komisija, vykdydama informavimo veiklą, ir toliau daugiausia dėmesio skirs portalui „Išsakykite
savo nuomonę“, nes tai yra geriausias būdas didinti informuotumą apie piliečių galimybes pareikšti
savo nuomonę politikos formavimo procese. Tačiau su konkrečiomis iniciatyvomis susijusioje
informavimo veikloje vis dėlto turi būti nustatyta tinkama pusiausvyra tarp skiriamų išteklių ir realių
galimybių atkreipti piliečių dėmesį. Komisija jau įsipareigojo aktyviau bendrauti su suinteresuotaisiais
subjektais ir didinti informavimo veiklą, ypač su nacionalinėmis, vietos ir regionų valdžios
institucijomis (kaip nurodyta 2018 m. spalio mėn. paskelbtame Komunikate dėl subsidiarumo ir
proporcingumo principų).
Nėra įrodyto priežastinio ryšio, kuris patvirtintų EAR teiginį, kad tais atvejais, kai buvo pateiktas
mažiausias atsakymų skaičius, nebuvo naudojami įvairūs ryšių kanalai.
3 rekomendacija. Informavimas
Pirma įtrauka: Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Komisija yra įsipareigojusi aktyviau vykdyti savo informavimo veiklą, visų pirma ji yra pasirengusi
aktyviau bendrauti su nacionalinėmis, vietos ir regionų valdžios institucijomis (kaip nurodyta 2018 m.
spalio mėn. paskelbtame Komunikate dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų). Tačiau šios
pastangos reikalauja didelių išteklių ir gali sukelti suinteresuotųjų subjektų nuovargį konsultacijų
atžvilgiu. Visada reikės pritaikyti informavimo veiklą atsižvelgiant į iniciatyvos svarbą ir susijusius
išteklius.
Antra įtrauka: Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Komisijos atstovybės valstybėse narėse teikia informavimo ir komunikacijos paslaugas piliečiams ir
suinteresuotiesiems subjektams valdydamos informacinius tinklus ir aiškindamos ES politiką vietos
lygmeniu. Tačiau visada reikės pritaikyti informavimo veiklą atsižvelgiant į iniciatyvos svarbą ir
susijusius išteklius.
Be to, atsižvelgdama į tarpinstitucinę struktūrą, Komisija jau palaiko glaudžius ryšius su dviem
patariamaisiais komitetais.
115. Viešos konsultacijos, susijusios su Komisijos darbo programos prioritetinėmis iniciatyvomis (I
priedas), turi būti išverstos į visas ES oficialiąsias kalbas. Visos kitos viešos konsultacijos turi būti
prieinamos anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Vykdant visuomenės intereso viešas konsultacijas,
reikia pateikti papildomų vertimų. Siekiant įvertinti, ar iniciatyva yra visuomenės intereso, galėtų būti
taikomi tie patys kriterijai, kuriais remiantis iniciatyvos klasifikuojamos kaip reikšmingos pagal
Geresnio reglamentavimo gairių 6 priemonę. Šie kriterijai yra: numatomo akto pobūdis, politinis
turinys, numatomas poveikis, iniciatyvos politinė svarba ir jos dalykas. Tačiau Komisija mano, kad
atliekant šį vertinimą visada reikalingas tam tikras lankstumas. Komisija laikosi skaidrumo principo
dėl kalbų vartojimo tvarkos, kuri turi būti taikoma viešose konsultacijose.
Nėra įrodytas glaudus ryšys tarp prieinamumo įvairiomis kalbomis ir gautų atsakymų skaičiaus.
4 rekomendacija. Kalbų vartojimo tvarka ir klausimynai
Pirma įtrauka: Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Viešos konsultacijos, susijusios su Komisijos darbo programos prioritetinėmis iniciatyvomis (I
priedas), turi būti išverstos į visas ES oficialiąsias kalbas. Visos kitos viešos konsultacijos turi būti
prieinamos anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Vykdant visuomenės intereso viešas konsultacijas,
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reikia pateikti papildomų vertimų. Siekiant įvertinti, ar iniciatyva yra visuomenės intereso, galėtų būti
taikomi tie patys kriterijai, kuriais remiantis iniciatyvos klasifikuojamos kaip reikšmingos pagal
Geresnio reglamentavimo gairių 6 priemonę. Šie kriterijai yra: numatomo akto pobūdis, politinis
turinys, numatomas poveikis, iniciatyvos politinė svarba ir jos dalykas. Tačiau Komisija mano, kad
atliekant šį vertinimą visada reikalingas tam tikras lankstumas. Komisija laikosi skaidrumo principo
dėl kalbų vartojimo tvarkos, kuri turi būti taikoma viešose konsultacijose.
Antra įtrauka: Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai.
Komisija jau verčia viešų konsultacijų dėl pagrindinių iniciatyvų klausimynus ir konsultacijų
tinklalapius į visas ES kalbas. Tačiau visų prioritetinių iniciatyvų ir visuomenės intereso iniciatyvų
vertimas į visas oficialiąsias kalbas sudarytų didelę naštą Komisijos ištekliams, neatitiktų
ekonomiškumo principo ir dar labiau sulėtintų politikos formavimo procesą. Jei tai yra proporcinga
arba tinkama, Komisija galėtų apsvarstyti galimybę išversti kitus lydimuosius dokumentus.
Trečia įtrauka: Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Komisija jau rekomenduoja pagal geriausią praktiką įtraukti specializuotų klausimų rinkinį, susijusį
su tiksliniais suinteresuotaisiais subjektais.
117. Komisija pripažįsta internetu vykdomų konsultacijų patikrinimų, susijusių su informavimu ir
technologijomis, svarbą ir nuolat tobulina nuostatas, kuriomis siekiama sumažinti su technologijomis
susijusią riziką. Šio tikslo siekiama nuolat tobulinant pažeidžiamumo valdymo priemones ir vykdant
Komisijos internete pateikiamos informacijos saugumo stebėseną, taip pat įgyvendinant viešoms
konsultacijoms, vykdomoms per platformą „Išsakykite savo nuomonę“, taikomas nuostatas.
Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti asmens duomenų apsaugą, kuri yra pagrindinė teisė.
5 rekomendacija. Duomenų tvarkymas ir apsauga
Komisija žino, kaip svarbu apsaugoti viešų konsultacijų procesą nuo manipuliavimo rezultatais, ir
taiko aukštus duomenų tvarkymo ir saugumo standartus šioje srityje.
Pirma įtrauka: Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Komisija sistemingai tikrins viešų konsultacijų metu pateikiamus atsiliepimus, kad praneštų apie
neįprastas situacijas ir elgseną (kibernetinių išpuolių nustatymas, pasikartojantys IP adresai,
kampanijų nustatymas) naudodamasi su konsultacijomis susijusiomis interneto saugumo priemonėmis
ir analitinėmis programinės įrangos priemonėmis. Apie neįprastas situacijas ir elgseną bus pranešama
su konsultacijomis susijusioje faktinėje ataskaitoje. Komisija sukūrė sistemą, skirtą aukštiems
duomenų tvarkymo ir saugumo standartams užtikrinti.
Nuo 2018 m. liepos 24 d. viešose konsultacijose, paskelbtose portale „Išsakykite savo nuomonę“,
dalyvaujantiems respondentams reikalaujama taikyti tapatumo nustatymo mechanizmą („EULogin“).
Komisijos tapatumo nustatymo mechanizmas, taip pat ženklų atpažinimo testas „Captcha“ yra
svarbios priemonės siekiant apsaugoti konsultacijas nuo manipuliacijų. Tačiau technologinė pažanga
sudaro galimybes apeiti šias priemones.
Komisija pabrėžia, kad svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp aukštų saugumo standartų ir galimybės
lengvai dalyvauti konsultacijose.
Antra įtrauka: Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
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Europos Komisija pradėjo taikyti analitines programinės įrangos priemones, susijusias su
konsultacijomis, vykdomomis naudojantis portalu „Išsakykite savo nuomonę“, ir apimančias, be kita
ko, kampanijų nustatymą, rūšiavimą pagal pilietybę, nustatytas kategorijas, elementus atsižvelgiant į
turimos ir šiuo tikslu tinkamos naudoti techninės informacijos apribojimus ir laikantis asmens
duomenų apsaugos ir saugumo sistemų reikalavimų. Šios priemonės nuolat atnaujinamos, kad būtų
galima pasinaudoti technologine pažanga ir tinkamai parengti klausimynus.
118. Komisija pabrėžia, kad pagal Geresnio reglamentavimo gaires parengti faktinę suvestinę
ataskaitą nėra privaloma.
6 rekomendacija. Grįžtamoji informacija respondentams
Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Komisija jau rekomenduoja skelbti faktinę informaciją (faktines suvestines ataskaitas, konsultacijų
metu pateikiamus atsiliepimus) apie suinteresuotųjų subjektų pateiktą nuomonę siekiant užtikrinti
skaidrumą. Taip pat skelbiamos apibendrinamosios ataskaitos, kuriose apibendrinami visos
konsultacijų dėl konkrečios iniciatyvos veiklos rezultatai.
Be to, Komisija nagrinėja techninius sprendimus, kuriais siekiama padidinti viešų konsultacijų
rezultatų skaidrumą, atsižvelgiant į tolesnę portalo „Išsakykite savo nuomonę“ plėtrą. Su šia
grįžtamąja informacija dalyviai galės susipažinti Komisijos interneto svetainėje.
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Audito grupė
Specialiosiose ataskaitose Audito Rūmai pateikia savo auditų, susijusių su ES politikos
kryptimis ir programomis arba su konkrečių biudžeto sričių valdymo temomis,
rezultatus. Audito Rūmai audito užduotis atrenka ir nustato taip, kad jos turėtų kuo
didesnį poveikį, atsižvelgdami į neveiksmingumo ar neatitikties teisės aktams riziką,
susijusių pajamų ar išlaidų lygį, būsimus pokyčius ir politinį bei viešąjį interesą.
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Šioje specialiojoje ataskaitoje vertiname, ar Komisijos viešos
konsultacijos buvo veiksmingos, siekiant palaikyti ryšius su
piliečiais ir pasinaudoti jų atsiliepimais. Nagrinėjome, kaip
buvo parengta Komisijos viešų konsultacijų sistema, kaip
Komisija rengė ir atliko viešų konsultacijų atranką ir kaip ji
informavo apie konsultacijų darbus ir kaip jais pasinaudojo.
Analizavome svarbius dokumentus, peržiūrėjome Komisijos
viešų konsultacijų imtį ir atlikome požiūrio apklausą, kad
išsiaiškintume, kiek iš tikrųjų dalyviai buvo patenkinti
viešomis konsultacijomis.
Nustatėme, kad tiek mūsų Komisijos viešų konsultacijų
imtis, tiek dalyvių požiūris, apskritai buvo patenkinami.
Padarėme išvadą, kad Komisijos viešų konsultacijų sistema
atitinka aukštus standartus, tačiau informavimo veiklą
reikia gerinti.
Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio
4 dalies antrą pastraipą.
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