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A. Vertinimo politinės aplinkybės, tikslas ir aprėptis 

Politinės aplinkybės 

Europos Sąjungos pagrindas – jos žmonių tarpusavio solidarumas, solidarumas, peržengiantis valstybių narių sienas, solidarumas pačioje 
ES ir už jos ribų.  
 
Europos solidarumo korpuso (toliau – Korpusas) iniciatyva pradėta 2016 m. gruodžio mėn. Ja buvo siekiama suteikti jaunimui naujų 
galimybių dalyvauti solidarumu grindžiamoje veikloje, kuri būtų naudinga visos Europos bendruomenėms ir žmonėms. Pradžioje veikla 
vykdyta pagal aštuonias vykdomas ES programas, tarp kurių buvo Europos savanorių tarnyba (1996–2018 m.). Korpusas taip pat buvo 
įsteigtas siekiant papildyti ir išplėsti 2014–2020 m. Europos Sąjungos pagalbos savanorių iniciatyvą. 2021 m. liepos mėn. atlikus Europos 
Sąjungos pagalbos savanorių iniciatyvos ex post vertinimą1, nustatyti faktai ir rekomendacijos, kuriais remiantis į naująjį Europos 
solidarumo korpusą įtraukta humanitarinės pagalbos kryptis.  
 
2018 m. pirmuoju Europos solidarumo korpuso reglamentu sukurta nauja nuosekli solidarumu grindžiamos veiklos sistema, kuriai 2018–
2020 m. skirtas 375,6 mln. EUR biudžetas. Jame pateikiamos naujos formos ir priemonės, nuolat įsipareigojant užtikrinti kokybę, kad būtų 
galima užmegzti ryšius su daugiau jaunuolių ir jiems suteikti vertingos patirties.  
 
Nuo korpuso veiklos pradžios iki 2020 m. pabaigos Europos solidarumo korpuso portale užsiregistravo beveik ketvirtadalis milijono 
jaunuolių, o tai rodo itin didelį susidomėjimą šia iniciatyva. Remdamasi teigiamu jaunimo ir kitų solidarumo sektoriaus suinteresuotųjų 
subjektų iniciatyvos įvertinimu, Europos Komisija pasiūlė tęsti korpuso veiklą 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu.  
 
Priėmus Reglamentą (ES) 2021/888 suteikė žalią šviesą naujos kartos korpusui 2021–2027 m. laikotarpiu, tam skiriant 1 009 mlrd. EUR 
biudžetą dabartinėmis kainomis, ir veiklai, kuri dabar taip pat apima savanorišką veiklą humanitarinės pagalbos veiksmų, veiklos, projektų 
bei operacijų srityje.  
 
Išplėtus korpuso taikymo sritį į savanorišką veiklą, kuria remiamos humanitarinės pagalbos operacijos, remiantis pagrindiniais neutralumo, 
žmoniškumo, nepriklausomumo ir nešališkumo principais,  korpusas dabar padės teikti pagalbą ir apsaugą ten, kur jų labiausiai reikia. Tau 
padeda spręsti ne tik nepatenkintus visuomenės poreikius Europoje, bet ir humanitarinius iššūkius ES nepriklausančiose šalyse, kurias 
paveikė arba galėtų paveikti žmogaus sukeltos ir gaivalinės nelaimės. Europos solidarumo korpuso savanoriškos veiklos humanitarinės 
pagalbos srityje pagrindas bus Europos konsensusas dėl humanitarinės pagalbos2. 
 
Korpuso veikloje dalyvaujantys jaunuoliai suteikia apčiuopiamos naudos vietovėms ir bendruomenėms, kurioms reikia pagalbos. 
Dalyvaudami korpuso veikloje jaunuoliai taip pat įgyja esminių asmeninių, socialinių ir pilietinių gebėjimų, kurie padės jiems geriau 
prisitaikyti prie sparčiai kintančio pasaulio.  

                                                 
1   Europos Komisija, Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas (ECHO), 2014–

2020 m. ES pagalbos savanorių iniciatyvos ex post vertinimas, galutinė ataskaita, Leidinių biuras, 
2021 m., https://data.europa.eu/doi/10.2795/828. 

2  2007 m. Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos pasirašytame Europos konsensuse dėl humanitarinės pagalbos 
išdėstyta ES politikos sistema reaguojant į humanitarines krizes. Konsensuse išdėstyta, kodėl, kaip ir kada ES imasi veiksmų. 
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2018 m. lapkričio mėn. Taryba priėmė atnaujintą 2019–2027 m. jaunimo strategiją („Įtraukti, susieti jaunuolius ir suteikti jiems galių“), 
kurioje išdėstyta jaunimui skirto Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje sistema ir pagal kurią vykdant ES jaunimo politiką ypač 
daug dėmesio skiriama solidarumui.  
 
Vienas iš pagrindinių atnaujintos Jaunimo strategijos bendrųjų tikslų – „skatinti jaunimą tapti aktyviais piliečiais, solidarumo ir teigiamų 
pokyčių Europos bendruomenėms skatintojais, kurių įkvėpimo šaltinis – ES vertybės ir europinė tapatybė“. Pagal prioritetinę sritį 
„Susiejimas“ Komisija siūlo išplėsti korpuso vykdomus judumo veiksmus ir remti jų įgyvendinimą užtikrinant tvirtesnį politinį 
bendradarbiavimą ir bendruomenių kūrimo veiklą.  
 
Pagal teisinį pagrindą reikalaujama, kad Komisija iki 2024 m. gruodžio 31 d. atliktų tarpinį 2021–2027 m. programos vertinimą (jis apimtų 
2021–2023 m. laikotarpį) ir galutinį 2018–2020 m. programos vertinimą3 (įskaitant galutinį 2014–2020 m. ES pagalbos savanorių 
iniciatyvos vertinimą) ir pateiktų vertinimo ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui. 

Tikslas ir taikymo sritis 

Vertinimo apimtį lemia geresnio reglamentavimo reikalavimai4 ir Europos solidarumo korpuso teisinis pagrindas. Pastarajame nurodyta, 
kad „ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija atlieka tarpinį Programos vertinimą. Taip pat pridedamas galutinis 2018–2020 m. 
Europos solidarumo korpuso programos vertinimas, kuris panaudojamas rengiant tarpinį vertinimą. Atliekant tarpinį Programos vertinimą 
vertinami Programos bendras veiksmingumas ir veiklos rezultatai, taip pat įtraukties priemonių įgyvendinimas.“ Šiam vertinimui reikalingą 
informaciją teiks valstybės narės, kurios ne vėliau kaip 2024 m. gegužės 31 d. pateiks Komisijai Programos įgyvendinimo ir poveikio jų 
atitinkamose teritorijose ataskaitą. 
 
Vertinimas apims išsamią Europos solidarumo korpuso programos įgyvendinimo analizę. Vertinimo metu bus tikrinamas programos 
veiksmingumas, efektyvumas, tinkamumas ir nuoseklumas, ir siekiama nustatyti, ar ES lygmens intervencija suteikia pridėtinės vertės. 
 
Konkrečiau, atliekant tarpinį vertinimą bus siekiama įvertinti:  

 priemonių, kurių imtasi programos tikslams pasiekti, veiksmingumą, vertinant pagal programą remiamų veiksmų ir veiklos naudą, 
taip pat stengiantis nustatyti trūkumus ir netikėtą ar nenumatytą poveikį, kuris galėjo atsirasti;  

 tolesnį programos tikslų aktualumą, atsižvelgiant į tai, ar jie vis dar tinkamai atitinka dabartinius ir būsimus poreikius;  

 programos vidinį ir išorinį suderinamumą su kitomis programomis, kuriomis siekiama panašių arba vienas kitą papildančių tikslų;  

 programos veiksmingumą, įskaitant taikomas įtraukties priemones;  

 Europos pridėtinę vertę, kurią sukuria pagal programą remiami veiksmai ir veikla, palyginti su tuo, ką valstybės narės pagrįstai 
būtų galėjusios pasiekti nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygiu.  

 
Atliekant vertinimą taip pat bus įvertinti ilgalaikiai 2018–2020 m. Europos solidarumo korpuso programos rezultatai ir poveikis. 
 
Vertinimo rezultatais bus naudojamasi siekiant, kai įmanoma, pagerinti dabartinės programos, kuri bus vykdoma iki 2027 m., įgyvendinimą, 
jais bus naudojamasi atliekant galimos programos, po 2027 m. pakeisiančios programą „Erasmus+“, poveikio vertinimą. 
 
Pagal teisinio pagrindo 20 ir 21 straipsnį siekiant užtikrinti veiksmingą programos pažangos, padarytos siekiant jos tikslų, vertinimą, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas 

 priedas, kuriame pateikiamas kiekybinių rodiklių, kurie prireikus bus suskirstyti pagal šalį, profesinę patirtį, išsilavinimo lygį, lytį ir 
veiksmo bei veiklos rūšį, matavimų sąrašas; Priede išvardytos atitinkamos stebėtinos sritys. Į vertinimą bus įtraukti deleguotieji 
aktai. 
 

Europos Komisija kaip deleguotojo akto veiklos dalį5 ketina apsvarstyti papildomus konkrečius rodiklius, susijusius su programos nauja 
humanitarinės pagalbos kryptimi. 

Prireikus ir remdamasi tarpiniu vertinimu, Komisija pateiks pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas 
2021–2027 m. Europos solidarumo korpuso reglamentas. 

B. Geresnis reglamentavimas 

Konsultacijų strategija 

Vertinimui taikomos Komisijos geresnio reglamentavimo taisyklės. Buvo parengta išsami konsultacijų strategija, kad būtų surinkti įrodymai 
ir visų suinteresuotųjų šalių atsiliepimai. 

                                                 
3  Reglamento (ES) 2021/888 21 straipsnio 2 dalis. 
4  Geresnio reglamentavimo gairės, swd2021_305_en.pdf (europa.eu). 

Geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, PRIEMONĖ #47, „Vertinimo kriterijai ir klausimai“ (europa.eu). 
5  2021 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija ir jos priedas, OL C 15, 2022 1 12, p. 253–254. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd2021_305_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/better-regulation-toolbox-47_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.015.01.0253.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2022%3A015%3ATOC
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Paskelbus dabartinį kvietimą teikti informaciją, vėliau, 2023 m. III ketv., bus surengtos viešos konsultacijos internetu. Konsultacijos remsis 
klausimynu, skirtu surinkti paramos gavėjų ir Europos solidarumo korpuso dalyvių, taip pat asmenų ar institucijų, kurie nedalyvavo, 
programos veiklos rezultatų vertinimus. Viešos konsultacijos bus prieinamos Komisijos pagrindiniame viešų konsultacijų puslapyje6, jos 
truks ne mažiau kaip 12 savaičių. Jos bus vykdomos visomis oficialiosiomis ES kalbomis. 
 
Be to, bus surengtos tikslinės konsultacijos. Jos sudarys vieną iš pagrindinių vertinimo aspektų. Į jas bus įtraukti paramos gavėjai, 
programos dalyviai ir kiti pagrindiniai suinteresuotieji subjektai, siekiant surinkti informaciją apie programos vertinimą ir jos poveikį 
paskiriems asmenims (pvz., jų įgūdžiams ir gebėjimams), institucijoms ir nacionalinėms ar ES lygmens politikos priemonėms.  
 
Per 8 savaites nuo viešų konsultacijų pabaigos Komisija interneto portale „Išsakykite savo nuomonę“ paskelbs trumpą faktinę suvestinę 
ataskaitą. Šioje faktinėje suvestinėje ataskaitoje bus pateikta glausta ir subalansuota konsultacijų metu gautų nuomonių apžvalga. 
 
Be to, visos konsultacijų veiklos rezultatai bus pateikti apibendrinamojoje ataskaitoje – tarnybų darbiniame dokumente. Apibendrinamojoje 
ataskaitoje bus pateikta kokybinė ir kiekybinė visos konsultacijų veiklos – kvietimo teikti informaciją, viešų konsultacijų, tikslinių konsultacijų 
ir kitos konsultacijų veiklos – rezultatų analitinė apžvalga. 

Kodėl rengiame konsultacijas?  

Vertinimas yra įrodymais pagrįstas įvertinimas, kokiu mastu esama intervencija 

 veiksmingai tenkina lūkesčius ir padeda siekti jai nustatytų tikslų; 

 yra efektyvi, atsižvelgiant į išlaidų efektyvumą ir faktinių sąnaudų ir naudos proporcingumą; 

 atitinka esamus ir besiformuojančius poreikius; 

 yra nuosekli vidaus ir išorės požiūriu (kartu su kitomis ES intervencijomis ir tarptautiniais susitarimais); taip pat 

 yra sėkminga ES pridėtinės vertės požiūriu, t. y. duoda daugiau rezultatų, nei būtų pasiekusios valstybės narės veikdamos pavieniui. 
 
Tad konsultacijų tikslas – surinkti informaciją, atsiliepimus, pastabas, ekspertines žinias, patarimus, nuostatas ir nuomones iš visų 
suinteresuotųjų šalių, kad būtų galima priimti įrodymais pagrįstą ir apgalvotą sprendimą dėl programos įgyvendinimo kokybės. 

Tikslinė auditorija 

Komisija nustatė šias pagrindines suinteresuotąsias šalis, su kuriomis turi būti konsultuojamasi, tačiau taip pat laukiama plačiosios 
visuomenės nuomonės apie programą: 

 ES valstybių narių ir programos asocijuotųjų šalių nacionalinės valdžios institucijos;  

 nacionalinės agentūros, atsakingos už programos įgyvendinimą šiose šalyse; 

 paramos gavėjai; 

 tinklas SALTO-YOUTH7; 

 tinklas „Eurodesk“8; 

 su programomis bendradarbiaujančios tarptautinės organizacijos pvz., EBPO, Europos Taryba ir UNESCO;  

 tarptautinės, tarpvalstybinės, nacionalinės, regioninės ir vietos savivaldybių struktūros ir kitos valdžios institucijos ar 
organizacijos;  

 konkrečių sektorių arba horizontaliųjų suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir tinklai, veiklą vykdantys jaunimo, humanitarinės 
pagalbos ir savanoriškos veiklos srityse; 

 nevyriausybinės organizacijos (NVO ir pilietinė visuomenė), kurios ypač aktyviai veikia jaunimo reikalų srityje;  

 dabartinės arba buvusios dalyvaujančios organizacijos visuose sektoriuose, kuriems taikoma programa;  

 dabartiniai arba buvusieji pavieniai programos dalyviai; taip pat  

 kiti susiję subjektai arba piliečiai. 

 

Duomenų rinkimas ir metodika  

Užduotis, kurios padės Komisijai atlikti vertinimą, atliks išorės rangovas. 
 
Prieš potencialiems išorės konsultantams pateikiant prašymą dėl paslaugų ir siekiant išvengti esamo vertinimo darbo dubliavimo, bus 

                                                 
6 Konsultacijos | Europos Komisija (europa.eu) 
7  2000 m. sukurtas Paramos, pažangiojo mokymosi ir mokymo galimybių jaunimui tinklas (SALTO-YOUTH) yra septynių 

išteklių centrų, įsteigtų siekiant paremti Europos jaunimo programų („Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso) įgyvendinimą, 
tinklas, ypatingą dėmesį skiriantis kokybei, gebėjimų stiprinimui, teminiam ir regioniniam vystymuisi bei žinioms (SALTO-
YOUTH – išteklių centrai). 

8 „Eurodesk“ yra 1990 m. sukurtas Europos jaunimo informacijos tinklas. „Eurodesk“, kaip programą „Erasmus+“ remianti 
organizacija, jaunimui ir su juo dirbantiems asmenims teikia išsamią ir prieinamą informaciją apie judumą mokymosi tikslais. 

https://ec.europa.eu/info/consultations_lt
https://ec.europa.eu/info/consultations_lt
https://ec.europa.eu/info/consultations_lt
https://www.salto-youth.net/rc/
https://www.salto-youth.net/rc/
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sudarytas esamų tyrimų arba programos veiksmų poveikio mokslinių tyrimų aprašas. 
 
Rangovo siūlomame metode turėtų būti aiškiai nurodyti: a) duomenys, kuriuos reikia rinkti, užtikrinant, kad jie būtų reprezentatyvūs, 
aukštos kokybės ir  gauti iš įvairių suinteresuotųjų subjektų, b) konsultacijų dėl sutarties strategija, c) atliktina analizė ir d) naudojama 
vertinimo matrica, t. y. sėkmės kriterijai, rodikliai, duomenų šaltiniai, metodai ir jų trūkumai. 
 
Dokumentų, kuriuos galima naudoti atliekant vertinimą, sąrašas: 

 2021–2027 m. Europos solidarumo korpuso programos ex ante vertinimas9 

 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/888, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso 
programa ir panaikinami reglamentai (ES) 2018/1475 ir (ES) Nr. 375/201410 

 Iš dalies pakeista 2022 m. Europos solidarumo korpuso metinė darbo programa – C(2022) 131911 

 Nacionalinių agentūrų metinės programos įgyvendinimo ataskaitos 

 2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1244/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių 

iniciatyva), įgyvendinimo taisyklės12 

 Europos Komisija, Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas (ECHO), 2014–2020 m. ES 

pagalbos savanorių iniciatyvos ex post vertinimas, galutinė ataskaita, Leidinių biuras, 2021 m.13 

 Atitinkamu laiku bus pateikti papildomi tyrimai, statistiniai duomenys ir paramos gavėjų bei dalyvių ataskaitų ištraukos; jie gali būti 
naudojami atliekant šį vertinimą. 

 
Be to, reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų Komisijai programos įgyvendinimo ir poveikio jų atitinkamose teritorijose ataskaitą14. Kitų 
asocijuotųjų šalių taip pat bus paprašyta dalyvauti savanoriškai. Rangovas turės išnagrinėti nacionalines ataskaitas ir parengti 
apibendrinamąją ataskaitą, kuri bus panaudota atliekant vertinimą. Apibendrinamojoje ataskaitoje bus analizuojama, kaip ir kokiu mastu 
valstybių narių ir programos asocijuotųjų trečiųjų šalių vertinimai atspindi ir atitinka rangovo vertinimo išvadas ir vertinimus. 

 

                                                 
9  EUR-Lex - 52018SC0317 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
10  EUR-Lex - 32021R0888 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
11  https://europa.eu/youth/sites/default/files/c20221311_of_08_03_2022.pdf  
12  EUR-Lex - 32014R1244 – EN – EUR-Lex (europa.eu) 
13  Europos Komisija, Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas (ECHO), 2014–

2020 m. ES pagalbos savanorių iniciatyvos ex post vertinimas, galutinė ataskaita, Leidinių biuras, 2021 m., 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1d172a85-0b96-11ec-adb1-01aa75ed71a1. 

14  Reglamento (ES) 2021/888 21 straipsnio 3 dalis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=SWD:2018:0317:FIN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/888/
https://europa.eu/youth/sites/default/files/c20221311_of_08_03_2022.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1244&from=LT
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1d172a85-0b96-11ec-adb1-01aa75ed71a1

