
Europos Sąjungos strategijos ir veiklos plano  
(2000–2004 m.) įvertinimas
1. Kuo naudingas 
įvertinimas?

Kadangi narkotikų reiškinys, jo priežastys ir 
pasekmės yra sudėtingos ir rimtos, šios srities 
politikos įvertinimas yra ypač naudingas.

Remiantis priemonių, kurių imasi valdžia, 
veiksmingumo racionaliu įvertinimu, 
t. y. patikrintais ir pagrįstais moksliniais 
duomenimis, įvertinimas padeda nustatyti 
priemonių poreikį, geresnę jų atranką, 
planavimą, sprendimų įgyvendinimą ir 
racionalesnį išteklių paskirstymą. 

Įvertinimas taip pat padeda nuslopinti 
perdėtas viltis – kartais iš tam tikrų priemonių 

tikimasi per daug – dar tiksliai nežinant, 
kokie bus rezultatai. Toks įvertinimas suteikia 
galimybių užkirsti kelią pavojams ir padėti 
apgalvotai pasirengti diskusijai.

Todėl Europoje įvertinimas palaipsniui tampa 
būtina veiksmo sąlyga, bent jau kalbose ir 
ketinimuose. 

Pastaraisiais metais įvairių priemonių 
(prevencinių veiksmų, gydymo ir t. t.) 
įvertinimas ir teisinės priemonės gerokai 
patobulėjo, tad jei ir lieka dar daug ką nuveikti, 
dabar bent jau egzistuoja atitinkama literatūra, 
moksliškai aprašanti kai kurių sprendimų 
sėkmę arba žlugimą.

Daugelyje Europos Sąjungos (ES) valstybių 
narių strategijų bei veiklos planų taip pat 

numatyta, jog prioritetu turėtų būti politikos 
įgyvendinimo, jos rezultatų ir turimų išlaidų, 
siekiant šių rezultatų (veiksmingumo), 
įvertinimas. 

Todėl kai kurios valstybės narės ryžtingai 
ėmėsi didelių įgyvendinamos politikos 
įvertinimo programų, padedančių, dažniausiai 
pirmą kartą, pateikti piliečiams ataskaitą 
apie tai, ką ir kaip daro valstybė ir kokie yra 
rezultatai. 

Dėl to įvertinimas yra ne vien tik veikla, 
leidžianti pagerinti priemonių, kurių imasi 
valdžia, veiksmingumą, bet tuo pačiu 
ir skaidrumo, kurio pilietinė visuomenė 
modernioje demokratijoje siekia seniai ir 
teisėtai, reikalavimo patenkinimas.

Apibrėžimas
Įvertinimas – tai priemonių, kurių imasi valdžia, vertinimas, remiantis aiškiais kriterijais ir normomis.  
Iš esmės vertinimas apima poreikius, kuriuos priemonės turi patenkinti, ir veiksmingumą, kurio priežastis ir yra priemonės  
(MEANS, 1999).

2. Europos Sąjungos 
strategija, veiklos planas ir 
įvertinimas 

ES veiklos planas ir strategija (2000–2004 
m.) laikosi šios tendencijos: pirmą kartą 
įvertinimas įtrauktas į abu dokumentus kaip 
prioritetinis uždavinys. 

Net jei šis uždavinys yra teisėtas ir atspindi 
kituose ES veiksmuose naudojamą praktiką, jis 
toli gražu ne pats lengviausias.

Pirma, reikia pažymėti, kad ryšys tarp 
strategijos ir veiklos plano nėra toks aiškus, 
koks turėtų būti. 

Strategijoje nustatomos bendrosios gairės, 
o veiklos plane jos paverčiamos konkrečiais 
veiksmais ir uždaviniais. 

Todėl turėtų būti atitinkamas tęstinumo ir 
darnumo ryšys tarp šių dviejų dokumentų, o 
taip yra ne visada. 

Be to, kai kurie uždaviniai taip ir lieka bendri, 
ir nėra kriterijų įvertinti strategijos ir veiklos 
plano sėkmės ar nesėkmės lygio, siekiant 
užsibrėžtų tikslų.

Antra, kadangi įvertinimo misija labai plati, 
o tam papildomų išteklių nebuvo numatyta, 
strategijos ir veiklos plano, kurie yra vienas 
kitam neprieštaraujantys dokumentai, 
vertinimas turi būti daug siekiantis ir bendras, 
t. y. visose srityse, kur numatyta veikti. 

Įvertinimas numato tris siektinus uždavinius:

1) plane numatyto veiklos įgyvendinimo 
laipsnio įvertinimas; 

2) plano įgyvendinimo priemonių, kurios 
patenkintų strategijos uždavinius, 
įvertinimas;

3) poveikio narkotikų reiškiniui įvertinimas. 

Kadangi pirmas uždavinys jau buvo įvertinimo 
objektu plano įgyvendinimo pusiaukelėje, 
kiti du uždaviniai yra pagrindiniai galutinio 
įvertinimo, numatyto paskutinį 2004 metų 
ketvirtį, objektai.

Norėdama įveikti šiuos iššūkius Komisija, 
kuri atsakinga už įvertinimą, pagal Europos 
narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 
(ENNSC) reikalavimą sudarė koordinacinę 
grupę, į kurią įeina valstybių narių, Europos 
Parlamento, Europolo, ENNSC ir kai kurių 
Europos Komisijos (toliau – Komisija) 
direktoratų (Eurostat, JAI, SANCO) atstovai. 

Ši valdymo grupė buvo susirinkusi keturis 
kartus, kad galėtų sudaryti racionalų ir pagrįstą 
darbų planą (nustatyti priemones ir metodus) 
ir stebėti visą įvertinimo procesą.  

ISSN
 1725-8510

Taikinys – narkotikai
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro trumpas pranešimas



3. Strategijos ir veiklos 
plano įvertinimo priemonės

Vertinant narkotikų reiškinio politikos 
veiksmingumą, neišvengiamai susiduriama su 
rimtomis techninėmis ir mokslinėmis kliūtimis. 

Be abejo, tai leidžia manyti, kad remdamiesi 
mokslu galime nustatyti priemonių, kurių 
imtasi, ir reiškinio plėtojimosi priežastingumo 
ryšį tam tikram laikotarpiui. 

Bet apskritai tai būdinga socialiniams 
mokslams ir šį priežastingumą labai sudėtinga 
nustatyti, juo labiau, kad kiti veiksniai 
(socialiniai, ekonominiai pasikeitimai, kitos 
valdžios nustatytos politikos priemonės ir t. t.) 
gali nulemti vykstančius pasikeitimus.

Suvokdama, kad tokie bendri sunkumai 
nepadeda vertinant strategiją ir veiklos 
planą, koordinacinė grupė pabandė apibrėžti 
priemonių įgyvendinimą, kad tokie sunkumai 
būtų įveikti ir būtų pasirinkti realūs uždaviniai.

Tokiu būdu buvo sukurtos priemonės, 
leidžiančios suartinti šiuos tris didelius 
uždavinius, skirtus veiklos plano įvertinimui.

Buvo nuspręsta, kad plano įgyvendinimo  
(1 etapas) ir strategijos uždavinių 
įgyvendinimo laipsnio (2 etapas) įvertinimas 
turėtų remtis: a) klausimynais, siunčiamais ES 
institucijoms ir valstybėms narėms, kurioms 
padedant surenkama informacija apie 
atliktus veiksmus; ir papildomai, b) teminėmis 
santraukomis, kurias daro ENNCS (žr. tekstą 
rėmeliuose), ir kuriose aprašoma tai, kas  
atlikta prioritetinėse plano įgyvendinimo 
priemonių srityse.

Trečiam įvertinimo etapui, kuris yra poveikio 
narkotikų reiškiniui etapas, ENNSC ir Europolas 
sukūrė priemonę – momentinę nuotrauką 
(snapshot), apibūdinančią svarbius narkotikų 
epidemiologinės situacijos aspektus ir 
pagrindinius sprendimus 1999 m. ir  
2002–2003 m. (duomenys publikuoti 2004 m.), 
kad galėtų išskirti šio laikotarpio tendencijas. 

Žinoma, indikatoriai ir deskriptoriai buvo 
pasirinkti taip, kad paaiškintų kaip įmanoma 
geriau šešis strategijoje ir plane numatytus 
tikslus. 

Tačiau poveikio priemonių įvertinimas, net 
jei ir galime sujungti politiką ir situaciją 
priežastingumo ryšiu, dar nebus visiškai 
įvykdytas, remiantis vien tik surinktais 
kiekybiniais duomenimis.

Su tokiu pat apribojimu susiduriama ir 
Komisijos užsakymu Eurobarometro atliktuose 
tyrimuose: net jei ir 2002 m., ir 2004 m. 
europiečių ir ypatingai jaunimo nuomonės 
apie narkotikus momentinės nuotraukos yra 
įdomios, negalime manyti, kad šios nuomonės 
ir požiūris yra tiesioginė ES įgyvendinamos 
politikos pasekmė, o juo labiau prevencinės 
politikos pasekmė.

Reikia pabrėžti, kad dabar iš tikrųjų pirmą kartą 
bus prieinama smulkesnė informacija apie 
tendencijas. 

Ar narkotikų vartojimas tarp jaunimo dar 
labiau paplito? Ar sulaikoma vis daugiau 
narkotikų? Ar lengviau prieinamas gydymas? 
Į visus šiuos ir panašius klausimus atsakymus 
turėtų pateikti šios priemonės. 

Be abejo, visa ši informacija ir santraukos 
sudaro originalią ir solidžią duomenų bazę, 
kuri ateityje padės apibrėžti poreikius, 
pastangas ir prioritetus tiek nacionaliniu, tiek 
Europos lygiu.

ENNSC ir Europolas prisideda prie 
ES strategijos ir veiklos plano 
narkotikų srityje įvertinimo, 
pateikdami Komisijai informaciją, 
analizes ir metodologines priemones 
(momentines nuotraukas ir temines 
santraukas). 

Bet šios informacijos, analizių ir 
priemonių negalima laikyti pačiu 
įvertinimu.

Indikatorių ir momentinėms 
nuotraukoms (snapshot) pritaikytų 
parametrų pavyzdžiai

2 tikslas:

gerokai sumažinti kenksmingą 
narkotikų poveikį sveikatai

1 indikatorius:

 su narkotikais susijusios užkrečiamosios 
ligos

Parametrai: 

a) ŽIV paplitimas (užsikrėtusiųjų 
procentas) tarp intraveninių 
narkotikų vartotojų;

b) Hepatito C paplitimas 
(užsikrėtusiųjų procentas) tarp 
intraveninių narkotikų vartotojų;

c) AIDS paplitimas dėl intraveninių 
narkotikų vartojimo imant visą 
gyventojų skaičių.

Veiksmingumo įvertinimas yra veiksmas, kuris 
turi remtis patvirtinta politika, numatant misiją 
ir tinkamus išteklius. 

Todėl spėjama, kad valstybės narės savo 
veiklos planuose iškelia aiškius ir tikslius 
uždavinius bei numato, kiek laiko reikės  
jų įgyvendinimui. 

Taip pat manoma, kad plėtojama tinkamos 
informacijos rinkimo veikla, tyrimų ir studijų 
programos ad hoc apie reiškinį, jo priežastis ir 
pasekmes.

Įvertinimo procese pagrindinį vaidmenį atlieka 
kasdieninės reiškinio stebėjimo sistemos, 
pateikiančios per visą įgyvendinimo laikotarpį 
žinių, leidžiančių reguliariai koordinuoti 
priemones, kurių ėmėsi valdžia. 

Be to, šios sistemos padeda įvertinti situaciją 
veiklos pradžioje ir pabaigoje, bei pasverti 
įdėtas pastangas ir ką dar lieka padaryti.

Šioje srityje didelį darbą atliko ENNSC ir 
nacionaliniai narkotikų informaciniai tinklai. 

Po dešimties sunkių darbo metų patikima, 
objektyvi ir vis labiau palyginama informacija 
renkama, apdorojama ir analizuojama. 

Ši informacija yra tiek apie epidemiologinę 
situaciją, tiek apie sprendimus bei politiką. 

Nuo šiol galime susidaryti visuotinį reiškinio 
vaizdą Europoje ir tikslesnį vaizdą tam tikruose 
ES regionuose.

4. Nacionalinio įvertinimo 
praktikos tobulinimas

Šis įvertinimo uždavinys bus visiškai 
įgyvendintas tik tada, kai remsis nacionaliniu 
lygiu įdiegtu įvertinimu, pirmiausiai todėl, 
kad veiksmai, kurie gali tiesiogiai paveikti 
reiškinį išskirtinai priklauso nuo valstybių narių 
kompetencijos. 

Antra, ES strategija ir veiklos planas nebūtinai 
apima nacionalinius veiksmus. 

Kiekviena valstybė narė pagal savo prioritetus 
atlieka savitus veiksmus, kuriuos taip pat reikia 
įvertinti. 

Todėl ES strategijos ir veiklos plano įvertinimas 
gali būti tik nacionalinį įvertinimą papildanti 
priemonė.

Taigi valstybės narės turi plėtoti savo 
įvertinimo gebėjimus. 
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Bet ir toliau reikia dėti visas pastangas. 

Greitai atliktas ENNSC indikatorių ir 
deskriptorių įgyvendinimo įvertinimas 
rodo, kad dar reikia daug ką nuveikti, o ypač 
duomenų palyginimo srityje. 

Tai dar svarbiau šalims, kurios dabar prisijungia 
prie ES. 

Be atkaklumo ir tinkamų priemonių daugelio 
Europos regionų ir daugelio temų apie reiškinį 
momentinė nuotrauka būtų nepilna. 

Nuo to priklauso reiškinio būklės diagnozės 
kokybė ir mūsų sugebėjimai pagerinti 
veiksmingumą šioje srityje.

Labai svarbu įtraukti įvertinamąją nuomonę į 
politinių sprendimų priėmimo procesą.

 Įvertinimas be žinių, kaip ir be oficialaus 
įtvirtinimo neįmanomas. Įvertinti – tai ne vien 
tik paprastai įtvirtinti normatyvinę nuomonę, 
paremtą pažinimo elementais, bet taip pat 
sudaryti bei įtvirtinti mokslo ir politikos ryšį. 

Tai, ką vadiname įvertinimo priemone, 
neapsiriboja vien tik įvertinimo protokolu 
(techninių ir mokslinių sąlygų visuma), bet taip 
pat apima užsakovų, koordinacinės grupės, 
įvertinimo grupės santykių apibrėžimą, ir net, 
pliuralistinio įvertinimo požiūriu, daug kitų 
veikėjų, kurie susiję su priemonėmis, kurių 
ėmėsi valdžia, įskaitant galutinius adresatus ir 
piliečius bendrai.

Vis dėlto reikia nepasiduoti iliuzijoms, kad 
mokslas gali diktuoti politinius sprendimus, tik 
dėl vienos paprastos priežasties – mokslas tai 
gali daryti retai. 

Įvertinimo rezultatai, žinoma, ne visada 
išsamūs, lieka dviprasmybių ir tam tikrų 
dvejonių. 

Dažnai šie rezultatai atveria kelią pasirinkti 
daugybę scenarijų: veiksmas gali būti 
tinkamiausias ekonominiu atžvilgiu, bet daug 
kainuoti socialiniu atžvilgiu. Kas turėtų būti 
teisėju? Suprantama, kad ne vien mokslininkai 
ir vertintojai.

6. Įvertinimas kaip 
apgalvotos strategijos 
šaltinis

Norint gerai įvertinti, reikia pradėti nuo 
sąlygų, būtinų būsimam įvertinimui sukūrimo. 
Todėl būtina apibrėžti uždavinį, t. y. prisiimti 
atsakomybę už jo ribotumą ir prieštaravimus, 
susitaikyti su tuo, kad ne viską galima įvertinti 
ir sutelkti jėgas bei išteklius ties tuo, ką galima 
įvertinti. 

Taip pat reikia kurti dokumentus, kuriuos būtų 
galima įvertinti: tikslai turi būti darnūs, realūs, 
aiškūs ir tikslūs. 

Jie turi būti tokie, kad juos būtų galima 
patikrinti, t. y. susieti su kiekybiniais 
duomenimis ar indikatoriais, ar kokybiniais 
duomenimis, vadinamaisiais deskriptoriais.

Todėl manoma, kad kai strategijos ir veiklos 
plano kūrėjai užsibrėžia tam tikrus uždavinius 
ir tikslus, jie galvoja ir apie egzistuojančias 
informacines sistemas, ir apie tai, ką reikia 

padaryti, kad išlaikytų nusistatytų prioritetų 
tęstinumą. 

Po to jiems reikia numatyti misiją ir išteklius, 
reikalingus naujų duomenų rinkimo 
priemonių kūrimui ir sisteminimui.

Tačiau, žinoma, tai nereiškia, kad politinis 
sprendimas priklauso tik nuo techninių ir 
mokslinių informacinių sistemų problemų. 

Kiekvienas žino, jog egzistuoja tokie tikslai, 
kurie nepakeičiami politikoje, tačiau juos 
sunku įvertinti, kalbant apie tiesioginį poveikį 
narkotikų reiškiniui. Pavyzdžiui, tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo gerinimas.

Be to, politinė darbotvarkė, t. y. sprendimų 
priėmimo darbotvarkė, ir mokslinė (įvertinimo) 
darbotvarkė turi būti suderintos: informacijos 
rinkimo ir jos apdorojimo terminai turi būti 
paskubinti, nes kitaip, pavyzdžiui, dabartinių 
strategijos ir veiklos plano atveju, skirtumas 
tarp pradinės situacijos ir tos, kuri nustatyta 
kaip nuoroda galutiniam įvertinimui, gali būti 
mažas, o tai reiškia, kad strategijos ir veiklos 
plano veiksmingumui nebuvo galimybių 
atsiskleisti.

Būtų labai naudinga atlikti įvertinimą kito 
plano įgyvendinimo pusiaukelėje (su sąlyga, 
kad plano įgyvendinimo trukmė tai leis), ir tai, 
naudojant duomenis, pateiktus 2000–2004 m. 
plano įvertinimui, leistų pažvelgti iš šalies 
į reiškinio vystymąsi, kad būtų galima, jei 
reikėtų, pakoreguoti nustatytus prioritetus.

Pagaliau naujojoje strategijoje ir naujame 
veiklos plane reikėtų rimtai atsižvelgti į 
situacijos pasikeitimą dėl plėtros. 

Viena vertus, dėl to, kad įmanoma, jog kai 
kurie reiškinio aspektai naujose valstybėse 
narėse reikalauja didesnio dėmesio ir 
rimtesnių pastangų. 

Kita vertus, dėl to, kad kai kuriose srityse, 
tokiose kaip narkotikų prekyba arba AIDS, 
situacija 25 ES šalyse gali sukelti daug 
rimtesnių problemų, nei 15 ES šalių.

Be to, dabartinis ES strategijos ir veiklos plano 
įvertinimas aktualus tik 15 valstybių narių, nes 
jos susijusios šiais strateginiais dokumentais.

Informacija apie padėtį, sprendimai ir politika 
kitose dešimtyje šalių turėtų būti surinkta 
ir pasitarnautų kaip papildoma informacija 
reiškinio įvertinimui (įvertinimui ex ante)  
25 Europos Sąjungos šalyse. 

Tik įvykdžius šią sąlygą naujoji strategija ir 
veiklos planas galėtų reaguoti į būsimus 
iššūkius.

ENNSC teminių santraukų sąrašas

• Strategijos ir veiklos planai

• Koordinavimo mechanizmai 
valstybėse narėse

• Viešosios išlaidos valstybėse 
narėse

• ES biudžeto dalių plėtotė

• Teisėkūra valstybėse narėse

• Narkotikų vartotojai ir teisinės 
priemonės

• Teisinės priemonės dėl sintetinių 
narkotikų

• Narkotikų problemą reguliuojantys 
įstatymai ir jaunimas

• Nuostatos dėl narkotikų 
išoriniuose susitarimuose

• Valstybių narių įvertinimo procesų 
aprašymas

5. Įvertinimo įtraukimas 
į politinių sprendimų 
priėmimo procesą

Įvertinimas – tai ne vien tik nuolatinė 
stebėsena ir priežiūra. Įvertinimas reiškia 
ir vertingą nuomonę, paremtą patikrintais 
moksliniais metodais, gauta informacija ir 
analizėmis. 

Ši nuomonė reikalauja susitarimo dėl kriterijų, 
pagal kuriuos ji formuojama ir dėl atitinkamos 
jų svarbos.



„Taikinys – narkotikai“ tai politinių ataskaitų serija, kurią spausdina Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC), kurio 
būstinė yra Lisabonoje. Šios ataskaitos išleidžiamos tris kartus per metus 20 oficialių Europos Sąjungos kalbų ir norvegų kalba.  
Prancūzų kalba yra originalo kalba. Jų turinį galima dauginti, nurodžius šaltinį.

Norėdami užsiprenumeruoti šį leidinį nemokamai, susisiekite su mumis el. paštu: info@emcdda.eu.int
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Išvados

Europos Sąjungos strategijos ir veiklos plano (2000–2004 m.) įvertinimas —  
Politiniai aspektai
1.  Įvertinimas – tai pagrindinė priemonių, kurių imasi 

valdžia, skaidrumo ir teisėtumo sąlyga.  
Kadangi narkotikai vertinami kaip prieštaringas ir 
sudėtingas reiškinys, įvertinimas, be abejo, yra viena iš 
pagrindinių priemonių, leidžiančių pagerinti politiką 
šioje srityje. 

2.  ES strategijos ir veiklos plano įvertinimą sudėtingu 
padaro įvairūs apribojimai, bet pagaliau pirmą kartą 
ES institucijos ir valstybės narės 2004 m. pabaigoje 
turės tinkamos informacijos apie pažangą, padarytą 
nuo veiklos plano pradžios iki pabaigos ir apie būtinas 
pastangas.

3.  Komisija, padedant Europolui ir ENNSC, įdiegė originalią 
priemonę, leidžiančią įvertinti plane numatytos veiklos 
įgyvendinimo laipsnį, ir išskirti vertinamo laikotarpio 
tendencijas.

4.  Norint, kad Europos Sąjungos turimų įvertinimo 
priemonių galimybės būtų visiškai išnaudotos, reikėtų 

remtis valstybėse narėse įgyvendinamos politikos 
įvertinimu. Tai reiškia, kad valstybės narės turi stengtis 
savo planuose nustatyti aiškius ir tikslius uždavinius, 
skirti jų įgyvendinimui pakankamai laiko, tinkamas 
informacines ir įvertinimo priemones, bei tinkamus 
išteklius.

5.  Įvertinimas turėtų tapti svarbi politinių sprendimų 
priėmimo proceso dalis. Tai politinių sprendimų 
priėmimui tarnaujanti priemonė, leidžianti nustatyti 
būsimų įvertinimo ir planavimo uždavinių pavojus ir 
iššūkius, bei pranešti apie juos įpareigotiems asmenims.

6.  Kai ES įstatymų leidėjai nustatys naujosios strategijos ir 
veiklos plano uždavinius ir tikslus, jie turėtų atsižvelgti 
į įvertinimo uždavinio rezultatus ir užtikrinti prioritetų 
tęstinumą, remiantis atitinkamais indikatoriais.  
Jie taip pat turėtų atsižvelgti į perspektyvų, susijusių su 
ES plėtra, pasikeitimą.
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