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Розділ VII
Методичні вказівки щодо консультації зі стейкхолдерами
Ключові вимоги
• Для кожної ініціативи, оцінки доцільності або перевірки відповідності та Зеленої
Книги має бути розроблена проста стратегія консультації, яка визначає та
орієнтує відповідних стейкхолдерів і дані.
• Стратегія консультації та консультаційні документи мають обговорюватися та
узгоджуватися з Міжвідомчою Групою (МГ) або, якщо МГ не була створена, з
Генеральним секретаріатом та будь-якою іншою відповідною службою.
• Крім виключних обставин, викладених у вставці 1, 12-тижнева громадська
консультація онлайн має бути частиною стратегії консультації щодо ініціатив, які
підлягають оцінці впливу, оцінці доцільності та перевірці відповідності, а також
щодо Зелених Книг.
• Ключові елементи стратегії консультації мають бути викладені в Дорожній
карті/Початковій ОВ.
• Стейкхолдери повинні мати можливість надавати відгуки стосовно кожної
Дорожньої карти (у тому числі з оцінки доцільності) або Початкової Оцінки
Впливу, законодавчих та політичних пропозицій, прийнятих Колегією, і проектів
делегованих актів1.
• Будь-яка консультаційна діяльність (але не та, що стосується надання
можливостей зворотного зв'язку) має відповідати мінімальним стандартам
Комісії щодо консультацій, як це зазначено у цих методичних вказівках.
• Звіт, у якому описуються загальні результати консультаційної роботи та надання
зворотного зв'язку (короткий звіт), має бути опублікований на веб-сайті
консультації та, у відповідних випадках, виступати у якості додатку до звіту з
оцінки впливу/оцінки доцільності. Такий звіт також дасть можливість
підсумувати відповідні відгуки, отримані паралельно.
1. ВСТУП
Хто Має Ознайомитись з Цими Методичними вказівками?
Усі посадові особи, які беруть участь у підготовці законодавчих чи політичних
пропозицій, або в їх оцінюванні, мають ознайомитися з цими методичними
вказівками, у тому числі посадові особи та керівники, відповідальні за забезпечення
якості консультацій зі стейкхолдерами у головному ГД.
Детальніші вказівки також доступні в окремому інструментарії, що супроводжує цей
посібник. Він спрямований на тих, хто безпосередньо бере участь у підготовці різних
етапів консультацій зі стейкхолдерами.
Чому Комісія консультує стейкхолдерів?
На початковому етапі розробки, для оцінки доцільності та перегляду заходів політики
корисно розглядати вхідні дані та точки зору стейкхолдерів, у тому числі тих, які
безпосередньо зазнають впливу від цього заходу, а також тих, хто бере участь у
забезпеченні належного його застосування. Консультації із стейкхолдерами також
1

У випадку делегованих та імплементаційних актів застосовуються певні винятки, див. розділ 4.1.

"Методичні вказівки щодо Кращого Регулювання", Європейська Комісія, Страсбург, 19.05.2015 РДП(2015) 111 (остаточна версія).
Неофіційний переклад. Оригінал за посиланням: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm

можуть покращити базу даних, на якій ґрунтується певна політична ініціатива.
Консультації на ранньому етапі дозволять уникнути проблем пізніше та сприятимуть
більш широкому визнанню політичної ініціативи / заходу.
Крім того, Комісія зобов'язана визначати та сприяти загальним суспільним інтересам ЄС
в своїх політичних пропозиціях на відміну від особливих інтересів окремих державчленів або груп, або частин суспільства – отже, необхідно проводити широкі
консультації.
Вставка 1. Договірні положення
• Відповідно до статті 11 Договору про Європейський Союз2 Європейська Комісія
проводить широкі консультації з зацікавленими сторонами з метою забезпечення
узгодженості та прозорості дій ЄС.
• Протокол № 2 про застосування принципів субсидіарності та пропорційності, що
додається до Договору, передбачає, що «перед тим, як запропонувати законодавчі акти,
Комісія має проводити широкі консультації».

2. РАМКИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
Консультація – це офіційна процедура, за допомогою якої Комісія збирає думки та
погляди стейкхолдерів стосовно своєї політики.
Консультація є безперервним процесом, а офіційні консультації із стейкхолдерами
доповнюють більш широку взаємодію Комісії і зацікавлених сторін (наприклад,
засідання або обмін думками, або за допомого існуючі постійні платформи для діалогу3).
Термін «консультація зі стейкхолдерами» застосовується до всіх консультацій із
зацікавленими сторонами в процесі підготовки політичної ініціативи або реалізації
існуючого заходу політики.
Він не застосовується до:
• Міжвідомчих консультацій (наприклад, звіти від Європарламенту, висновки
національних парламентів і т.д.),
• Конкретних нормативних рамок консультацій, що передбачені в Договорах або в
первинному законодавстві, наприклад
− консультація консультативних комітетів у контексті законодавчого
процесу (статті 304 і 307 ДЄС),
− консультація з соціальними партнерами (статті 154-155 ДФЄС)4,
− консультації у сфері навколишнього середовища (Регламент (ЄС)
№1367/2006).
• Висновків, що надаються Комітетами в рамках Комітології,
• Висновків, що надаються експертними групами, які беруть участь у підготовці
делегованих актів,
• Консультацій зі стейкхолдерами до подання проектів делегованих та
2

http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/treaties/index_en.htm
Наприклад, Платформа дій у напрямку дієтичного харчування, фізичної активності та здоров'я (ГД з
питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Європейської комісії), Технічна платформа для
співпраці з питань навколишнього середовища (ГД з питань довкілля).
4
Однак, якщо після консультації з соціальними партнерами, яка не призвела до узгодження,
передбачається надання Комісією пропозиції, застосовуються методичні вказівки щодо консультацій зі
стейкхолдерами. Більш детальну інформацію можна знайти у інструментарії Кращого Регулювання.
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•

імплементаційних актів, що були підготовлені будь яким агентством або органом
ЄС, до Комісії,
Поглядів громадян у контексті «Європейської громадянської ініціативи» (стаття
11[4] ДЄС).

3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

ТА

МІНІМАЛЬНІ

СТАНДАРТИ

ДЛЯ

КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЗІ

Консультації зі стейкхолдерами регулюються чотирма принципами та п'ятьма
мінімальними стандартами з урахуванням принципу пропорційності5. Вони
доповнюються та визначаються далі в цих методичних вказівках.
Вставка 2: Загальні принципи та мінімальні стандарти для консультації
Відносини зі стейкхолдерами регулюються чотирма загальними принципами:
(1) Участь: Застосовувати комплексний підхід, проводячи консультації у максимально
широкому форматі;
(2) Відкритість та підзвітність: Зробити процес консультацій та те, як він вплинув на формування
політики, прозорим для зацікавлених сторін та широкої громадськості;
(3) Ефективність: Проводити консультації тоді, коли думка зацікавлених сторін може мати
велике значення, поважаючи принцип пропорційності та особливі обмеження;
(4) Узгодженість: Забезпечити узгодженість процесів консультації у всіх службах, а також
оцінки, огляду та контролю якості.
Ці принципи доповнюються п'ятьма мінімальними стандартами, які мають дотримуватись у
проведенні усіх консультацій:
A. Чіткий зміст процесу консультацій (Чіткість): всі повідомлення та консультаційні
документи мають бути чіткими, стислими та містити всю необхідну інформацію з
метою полегшення підготовки відповідей;
B. Консультації з цільовими групами (Адресність): при визначенні цільової групи (груп)
в процесі консультацій Комісія має переконатися, що всі відповідні сторони мають
можливість висловити свою думку;
C. Публікація: Комісія має забезпечити належну роботу з інформування громадськості та
адаптувати свої канали комунікації для задоволення потреб усіх цільових аудиторій.
Окрім інших інструментів комунікації, (відкриті публічні) консультації мають бути
опубліковані в Інтернеті та анонсуватися у «єдиній точці доступу»6;
D. Терміни участі (Період консультації): Комісія має забезпечити достатньо часу для
планування і реагування на запрошення та письмові матеріали;
E. Підтвердження зворотного зв'язку (Зворотний зв'язок): отримання матеріалів має
підтверджуватись та матеріали мають бути опубліковані. Публікація матеріалів у
«єдиній точці доступу» замінює окреме підтвердження, якщо цей крок був здійснений
протягом 15 робочих днів. Результати (відкритих публічних) консультацій мають бути
опубліковані та відображені на веб-сайтах, пов'язаних з «єдиною точкою доступу» в
Інтернеті, а також мають бути надані відповідні відгуки щодо того, яким чином були
враховані результати консультації.

4. КОЛИ ПОТРІБНО ПРОВОДИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ?
Під час підготовки законодавчої або політичної ініціативи Комісії або під час
5

Ці загальні правила щодо консультацій служб Комісії викладені у Повідомленні Комісії 2002 року «На
шляху до культури консультування і діалогу: загальні принципи та мінімальні стандарти для консультацій
Комісії і зацікавлених сторін»; COM (2002)704 остаточна версія, доповнений COM (2012)746 та
супроводжуючими РД Персоналу (2012) 422 та COM (2014) 368.
6
«Ваш голос у Європі»: http://ec.europa.eu/yourvoice/.
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проведення оцінки доцільності чи перевірки відповідності завжди потрібно проводити
консультацію зі стейкхолдерами.
Відповідно до Методів роботи Європейської Комісії на період 2014-2019 років7 та
супровідних інструкцій для служб, консультації зі стейкхолдерами, в принципі, можуть
відбуватися протягом усього циклу політики. Однак консультації зі стейкхолдерами
можуть бути розпочаті лише для ініціатив, які отримали політичне затвердження на
відповідному політичному рівні (див. Розділ II Планування).
В рамках сприяння підвищенню прозорості, стейкхолдери мають брати участь у
консультаціях та мати можливість надавати відгуки щодо наступних питань8.
Вставка 3: Обов'язкові вимоги до консультації та отримання зворотного зв’язку
Обов'язкова відкрита онлайн консультація (мінімум 12 тижнів)9:
• Ініціативи з оцінками впливу. Консультація проводиться на базі консультаційних
документів, у тому числі опитувальників, довідкової інформації, Початкової ОВ та ін.;
• Оцінки доцільності. Консультація проводиться на базі консультаційних документів, у
тому числі опитувальників і довідкової інформації, Дорожньої карти тощо;
• Перевірка відповідності. Консультація проводиться на базі консультаційних документів,
у тому числі опитувальників і довідкової інформації, Дорожньої карти тощо;
• Зелені книги.

Стейкхолдери повинні мати можливість надавати відгуки стосовно:
• Дорожніх карт для оцінки доцільності та дорожніх карт для перевірки
відповідності (4 тижні), а також Дорожньої карти та Початкової оцінки впливу
(запропонований термін надання відгуків для кожного конкретного випадку з
урахуванням очікуваного строку проведення будь-яких подальших
консультацій);
• Проектів делегованих актів та імплементаційних актів (4 тижні)10;
• Законодавчих або політичних пропозицій, що були прийняті Колегією та, у
відповідних випадках, супровідних оцінок впливу (8 тижнів).
4.1. Делеговані акти та імплементаційні акти
Можливість надавати відгуки стосовно делегованих актів буде застосовуватися з
обмеженою кількістю винятків. Що стосується імплементаційних актів, можливість
надання відгуків має розглядатися для актів, прийнятих під контролем комітету. Проте
застосовуються декілька категорій винятків, і внаслідок різного характеру
імплементаційних актів остаточне рішення має прийматися щодо кожного окремого
випадку. Як правило, відтепер делеговані та імплементаційні акти включені до
7

C(2014)9004.
Докладніше див. у розділі «Короткий виклад документів, за якими проводяться консультації зі
стейкхолдерами або за якою вони можуть надавати відгуки» у інструментарії Кращого регулювання.
Консультація передбачає більш структуровану взаємодію із стейкхолдерами, в рамках якої
застосовуються принципи та стандарти консультацій; в свою чергу процес надання зворотного зв’язку
дозволяє стейкхолдерам надавати коментарі щодо конкретного документа, який буде розглядатися при
подальшому розробленні документа чи ініціативи.
9
Не виключаючи виняткові випадки, що згадуються у вставці 1, і в повній відповідності до загальних
правил, викладених у документі COM (2002) 704. Відповідно, якщо кілька етапів процесу консультацій
передбачаються як частина процесу розробки ініціативи, немає необхідності проводити 12-тижневі
консультації кожного разу.
10
Допускаються певні винятки, див. розділ 4.1.
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Програми Порядку денного. При внесенні запису до Програми Порядку денного слід
вказувати, чи передбачена можливість для стейкхолдерів коментувати проект тексту. Це
полегшує підготовку майбутнього планування з метою інформування стейкхолдерів про
майбутні наміри Комісії збирати відгуки щодо окремих делегованих актів та
імплементаційних актів.
У певних випадках Комісія не буде проводити консультації щодо проектів делегованих
та імплементаційних актів. Ці випадки та причини зведені в таблиці нижче:
Винятки для 4-тижневої
імплементаційних актів11:

громадської

консультації

Тип
Немає (або обмежена)
свобода дій

Причина
Відсутність політичних
альтернатив

Проекти були
підготовлені агентством
або органом ЄС і були
предметом повноцінної
громадської консультації
перед тим, як були подані
до Комісії, та стосовно
яких Комісія не має намір
вносити суттєві зміни.
Термінові / надзвичайні
заходи

Широкомасштабна
консультація стосовно
проекту тексту вже була
проведена в рамках
спеціальних положень.

Бюджетні процедури та
заходи, управлінські
рішення за програмою

Відсутність політичних
альтернатив/реалізація
угод, щодо яких вже було
прийнято рішення
Відсутність значного
впливу, актів в рамках
існуючої практики

Окремі рішення щодо
авторизації угоди/ акти/
рішення, що базуються на
оцінці відповідності
юридичним вимогам
Тимчасові рішення щодо
управління ризиками
11

Обмежений час не
дозволяє проводити
додаткові консультації

Відсутність політичних
альтернатив/суттєвого

щодо

делегованих

/

Приклади
Акти, якими міжнародні
стандарти впроваджуються у
законодавство ЄС без будь-якої
(або обмеженої) свободи дій
Акти, що базуються на
регуляторних технічних
стандартах та подаються
Європейським банківським
органом або органом з цінних
паперів та ринків ЄС

Акти в рамках термінової
процедури або інші термінові
акти, наприклад, заходи з
надання тимчасової виняткової
підтримки в аграрній сфері,
термінові / надзвичайні заходи
щодо загрози здоров’ю
громадян, тварин та рослин.
Рішення щодо робочих програм,
рішення, що стосуються відбору
та присудження контрактів
Реєстраційні посвідчення у
фармацевтичній сфері або
аналогічні посвідчення,
включення, зміни в реєстрі PDO
та PGI, (де) класифікація органів
контролю
Тимчасові заходи щодо
забезпечення безпеки продуктів

У таблиці йдеться про делеговані та імплементаційні акти. Це не передбачає жодного вибору
інструменту; Певні типи актів, наприклад, як ті, що пов'язані з бюджетними процедурами та управлінням
програмами або з окремими рішеннями щодо авторизації угоди, за своєю природою можуть бути лише
імплементаційними актами.
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На підставі наукових
висновків агентства або
наукового комітету,
стосовно яких вже
відбулася публічна
консультація, коли
Комісія діє на основі її
результатів
Інші причини,
обґрунтовані належним
чином, наприклад:
• ті, що стосуються
ділової
таємниці
або загрози безпеки
• вплив на ринки

прямого
харчування
впливу/відсутність
відхилень від повідомлень
оцінювачів ризику
Широкомасштабна
Області, в яких такі агентства,
консультація з цього
як ЕАБП, надали наукові поради
питання вже була
проведена в рамках
спеціальних положень.

Громадська консультація
неможлива або не є
підходящим варіантом,
наприклад, через
юридичні обмеження чи
практичні обмеження.

Акти з конфіденційним змістом
(наприклад, що стосуються
сфери авіаційної безпеки або
космічної сфери, системи
Галілео)
Акти, що стосуються загальної
організації ринків
сільськогосподарської
продукції, заходів допомоги
деяким державам-членам
Дозвіл державам-членам на
розрахунок власних ресурсів

5. ЯКІ СЛУЖБИ КОМІСІЇ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ?
Відповідальність за проведення консультацій зі стейкхолдерами є децентралізованою
для служби Комісії, що відповідає за ініціативу. Службами Комісії обираються
консультаційні інструменти і методи на основі цілей консультацій, цільових груп та
наявних ресурсів, з урахуванням ключових обов'язкових вимог, викладених в цих
методичних вказівках.
Стратегії консультацій та консультаційні документи мають обговорюватися та
узгоджуватися з міжвідомчою групою (МГ), що створена для реалізації політичної
ініціативи12. Міжвідомча група гарантує, що стратегія консультації і різні
консультаційні заходи дотримуються відповідних вимог, і контролює якість
консультаційної діяльності, в тому числі, ті елементи, що доручаються зовнішнім
експертам. Якщо в рамках даної ініціативи не була створена МГ, відповідальний
Генеральний директорат має провести консультацію і отримати схвалення від
Генерального секретаріату. Генеральний секретаріат відповідає за проведення всіх
громадських консультацій на веб-сайті «Ваш голос у Європі»13.
У деяких випадках зовнішні консультанти можуть підтримувати або навіть здійснювати
консультаційну діяльність, але головна служба залишається відповідальною за
визначення рамок та цілей консультації, її процесу, результат, а також за дотримання
12

Див. малюнок 2 у розділі II (Планування) стосовно ініціатив, в рамках яких завжди мають створюватись
МГ.
13
Більш детальну інформацію про процедуру схвалення консультаційних документів та початку
громадських консультацій див. у інструментарії Кращого Регулювання
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мінімальних стандартів і вимог14.
6. ЯК ПІДГОТУВАТИ ТА ПРОВЕСТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ – ТРИ ВЗАЄМОДІЮЧІ ЕТАПИ
Процес консультації може бути структурований у три взаємодіючих етапи:
(1) Визначення стратегії консультації;
(2) Проведення консультаційної роботи;
(3) Надання інформації для розробки політики.
Кожен етап складається з кількох послідовних кроків, які забезпечують основу для
проведення високоякісних та прозорих консультацій зі стейкхолдерами.
6.1. Етап 1 – Визначення стратегії консультації
Ефективна і корисна консультація починається з гарного планування всієї
консультативної роботи, яка має проводитись під час підготовки ініціативи (стратегія
консультації).
Консультація є не одноразовою подією, а динамічним безперервним процесом, що може
варіюватися залежно від цілей, цільових груп, методів та інструментів, що
використовуються, а також залежно від часу. Тому важливо ретельно спланувати і
розробити стратегію консультацій, яка:
• охоплює всі консультаційні заходи, які будуть проведені;
• визначає найбільш підходящі методи консультацій, інструменти та способи
комунікації для оголошення проведення консультації;
• надає всім відповідним та зацікавленим групам стейкхолдерів можливість
висловити свою думку;
• прагне отримати відповідні дані найвищої якості;
• визначає необхідний час і ресурси для проведення різних консультаційних
заходів;
• залишається пропорційною очікуваному масштабу та впливу ініціативи, яку вона
підтримує, та цілям консультацій.
Вставка 4. Взаємодіючі етапи та основні кроки процесу консультації

Етап 1
Підготувати Стратегію Консультації
Окреслити цілі консультації
Визначити стейкхолдерів
Визначити консультаційні методи, інструменти та забезпечити їх доступність
Етап 2
Провести консультаційну роботу
Оголосити та повідомити про початок
Провести консультацію
Надати інформацію щодо публікацій
14

Генеральний Секретаріат організовує навчальні сесії з консультацій зі стейкхолдерами в рамках
навчальної програми Ariane, що настійно рекомендуються співробітникам, які беруть участь в
консультаційних заходах.
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Проаналізувати основний зміст
Етап 3
Надати інформацію для розробки політики
Короткий огляд результатів консультації та отриманих відгуків
Якісна оцінка ефективності процесу консультації
Стратегія консультації завжди залежить від конкретного випадку і має бути
підготовлена на початку процесу планування ініціативи, оцінки впливу, оцінки
доцільності або перевірки відповідності. Стратегія консультації може потребувати
коригування на етапі підготовки політики, з тим щоб врахувати зміни у політиці або
відповідні висновки, зроблені в результаті застосування інших інструментів кращого
регулювання.
Стратегія консультації має бути викладена в Дорожній карті, дорожній карті для
Початкової ОВ або оцінки доцільності для того, щоб надати стейкхолдерам актуальну
інформацію стосовно майбутніх консультаційних заходів, що дозволить їм добре
підготуватись або обрати консультації, в яких вони хочуть брати участь. Тому стратегія
консультації має бути обговорена та схвалена МГ чи відповідними службами (див. пункт
5 цього розділу), коли буде завершена підготовка дорожньої карти або Початкової ОВ.
Стратегія консультації15 має охоплювати наступні елементи:
Крок 1: Визначити цілі консультації;
Крок 2: Визначити або «структурувати» стейкхолдерів;
Крок 3: Визначити методи, інструменти консультації та забезпечити їх доступність;
Крок 4: Створити веб-сторінку консультації.
6.1.1. Крок 1: Визначити цілі консультації
Першим кроком у розробці стратегії консультації є визначення цілей консультації:
• Яка мета проведення консультації?
• Яка пропозиція або ініціатива, чи які її аспекти будуть предметом консультації?
Залежно від етапу процесу розробки політики, цілями консультації можуть бути,
наприклад, отримання нових ідей16, збір поглядів та думок17, отримання фактичної
інформації, даних та досвіду18; і перевірка існуючих ідей та аналіз19.

15

Для отримання детальної інформації див. інструмент щодо консультації зі стейкхолдерами у
інструментарії кращого регулювання
16
Наприклад, визначення проблем, що розглядаються, додаткових варіантів політики і можливих
(непрямих) наслідків.
17
Наприклад, думки респондентів щодо певної теми, запропонованої участі ЄС у певній політичній сфері
або погляди стосовно механізмів реалізації обраних варіантів політики.
18
Наприклад, приклади/факти/дані/досвід, що допоможуть оцінити чи вказати величину та сферу
виявлених проблем та їх потенційний вплив на ефективність існуючої політики.
19
Наприклад, пояснити, чи однаково сприймають стейкхолдери визначені проблеми / чи розглядають
вони їх як пріоритетні, прояснити можливі наслідки пропозиції, перевірити існуючу інформацію або
аналіз у формі зовнішнього контролю якості, отримати критичні відгуки щодо аналізу або запропонованих
подальших шляхів.
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Питання, які слід розглянути при визначенні цілей консультації
• Контекст, рамки та очікувані наслідки ініціативи та етап процесу розробки
політики.
• Консультативна база підготовленої ініціативи:
- консультації, які вже відбулися;
- майбутні консультації, які відбудуться після цієї консультації та
відповідно їхні цілі.
Це має допомогти визначити яка інформація вже доступна та додаткові елементи, які
вимагаються від консультацій зі стейкхолдерами.
•

Рамки консультації:
- Яким елементам або аспектам приділяється основна увага в рамках
консультації на певному етапі процедури?
- Де все ще можливо вплинути на результат підготовки політики, які
елементи чт аспекти вже були визначені?

•

Різниця між отриманням думок та поглядів (суб'єктивних) та збором даних або
фактів (об'єктивних).

Чітке пояснення цілей на веб-сторінці консультації та у відповідних консультаційних
документах: прозорість цілей кожного консультаційного заходу дозволяє
стейкхолдерам швидко і з мінімальними зусиллями визначати, чи впливає на них зміст
консультації, а її очікувані результати дозволять уникнуть ситуації невідповідних
очікувань з боку відповідних цільових груп та отримати потрібні дані.
Рамки консультації будуть різнитися залежно від характеру ініціативи, термінів та
контексту. Для ініціатив, що супроводжуються Оцінками впливу, а також для оцінок
доцільності та перевірки відповідності, рамки консультації мають охоплювати,
принаймні, такі аспекти:
Обов’язкові рамки консультацій стосовно оцінок впливу, оцінки доцільності та
перевірки відповідності20
Ініціативи, що супроводжуються оцінкою впливу21:
Мають бути проведені консультації зі стейкхолдерами щодо усіх елементів ОВ в процесі
ОВ. Тому основними питаннями, які необхідно роз’яснити, є:
• проблема, яку потрібно вирішити;
• питання субсидіарності та аспект ЄС у цій проблемі,
• наявні варіанти політики, і
• вплив варіантів політики.
Оцінка доцільності та перевірка відповідності22:
Важливо провести консультацію щодо обов’язкових критеріїв оцінювання, а саме:
20

У тих випадках, коли оцінка доцільності та ОВ здійснюються послідовно, можливо провести лише одну
відкриту консультацію з громадськістю, доки відповідні зацікавлені сторони проводять консультації
стосовно усіх основних елементів ОВ. Якщо оцінка доцільності заходу здійснюється за межами ЄС або
коли Інтернет не є практичним інструментом підтримки, ця обов'язкова публічна консультація може бути
скасована у випадку, якщо у стратегії консультації передбачені відповідні інструменти для підтримання
зв’язку зі стейкхолдерами. Перед тим, як застосувати скасування, ГД має звернутися до Генерального
секретаріату.
21
Докладніше див. у розділі III «Оцінки впливу».
22
Детальніше див. розділ VI «Оцінка доцільності та перевірка відповідності»
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•
•
•
•
•

ефективність заходу;
результативність заходу по відношенню до використаних ресурсів;
актуальність заходу по відношенню до виявлених потреб/проблем, які він має
вирішити;
узгодженість заходу з іншими заходами політики, що мають спільну мету; і
Європейська додана вартість в результаті заходу в порівнянні з тим, що може
бути досягнуто лише за допомогою дій країн-членів.

6.1.2. Крок 2: Структурувати стейкхолдерів
Важливим елементом будь-якої стратегії консультації є визначення або відображення
груп стейкхолдерів, з якими мають проводитись консультація. Це допоможе визначити
найбільш підходящі методи та інструменти для проведення консультації. Коли це
доступно та зручно, застосовуються сучасні інструменти ІКТ, що допомагають
каталогізувати, визначити та охопити групи стейкхолдерів у повному обсязі.
Основним правилом є проведення широкої та прозорої консультації між
стейкхолдерами, які, можливо, зацікавлені в ініціативі, з метою отримання усього
спектру думок, щоб уникнути упереджень або перекручених висновків («захоплення»),
які пропагують конкретні зацікавлені особи.
Успішне структурування стейкхолдерів передбачає23:
1. Визначення категорій стейкхолдерів, які мають значення для відповідної сфери
(сфер) політики або зацікавлені у ній,
2. Сортування категорій стейкхолдерів залежно від рівня зацікавленості або впливу
на конкретну ініціативу, щодо якої має проводитись консультація.
Визначення категорій стейкхолдерів, які мають значення для сфери політики або
зацікавлені у ній
Ключовим питанням є визначення того, які категорії стейкхолдерів мають значення в
контексті відповідної сфери (сфер) політики.
Служби повинні мати уяву стосовно того, хто має зацікавленість у сфері політики. Вони
також мають визначити осіб та групи, які мають досвід або технічні знання у даній сфері,
та відстежувати матеріали, що надавалися протягом попередніх консультацій або під час
менш ефективних контактів та обміну інформацією. Країни-члени можуть також бути
запрошені надати свій перелік груп інтересів стосовно відповідної сфери політики в
межах їхніх територій.
У якості відправної точки можуть використовуватись існуючі контакти (наприклад, у
списках розсилки або адресатів), підписки на «повідомлення щодо діяльності Комісії» і
«Реєстрі транспарентності» або записи даних учасників попередніх консультацій.
Також, зокрема для цільових консультацій, можна розглянути консультативні або
експертні групи, або постійні групи стейкхолдерів, створені Генеральними
директоратами в рамках певної сфери політики. Члени Міжвідомчої групи також
можуть пропонувати нові контакти. Належну увагу слід приділити питанням захисту
23

Для ознайомлення з процесом структурування стейкхолдерів див. інструмент, що стосується
консультації зі стейкхолдерами.
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даних24.
Категорії стейкхолдерів (неповний перелік):
Громадянин/окрема особа
Промислові/бізнес
організації/організації
працівників

•
•
•
•
•
•

Платформа, мережа чи
асоціація ЄС

• Що представляють інтереси комерційних
організацій
• Що представляють інтереси некомерційних
організацій
• Що представляють інтереси представників певної
професії/ремесла

Організація/асоціація

• Національна організація, що представляє інтереси
комерційних організацій
• Національна організація, що представляє інтереси
некомерційних організацій
• Національна організація, що представляє інтереси
представників певної професії/ремесла
• Міжнародна / Міжурядова організація

Державна влада

•
•
•
•
•

Консультування

• Аналітичний центр
• Професійні консультанти
• Юридична фірма

Науководослідницький
центр/академічні кола

• Університет
• Школа та навчальний заклад
• Науково-дослідний інститут

Мультинаціональні / глобальні
Національні
Малі та середні підприємства
Бізнес-організації
Профспілка
Торгово-промислова палата

Інститут ЄС
Національний уряд
Національний парламент
Регіональний/місцевий/муніципальний орган
Національні уповноважені органи/установи

Інші
Сортування категорій стейкхолдерів залежно від рівня зацікавленості або впливу на
конкретну ініціативу
Розуміння типу, до якого належать стейкхолдери, допомагає визначити їх потенційний
24

Для отримання інформації стосовно захисту даних див. інструментарій Кращого Регулювання
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рівень інтересу або впливу на конкретну ініціативу, щодо якої має проводитись
консультація. У свою чергу, це сприяє вибору найбільш підходящих консультаційних
методів та інструментів.
Вставка 5: Типи стейкхолдерів
Мінімальними стандартами визначаються три типи стейкхолдерів, які:
• відчувають вплив політики;
• будуть зобов’язані її реалізовувати;
• мають підтверджену зацікавленість у політиці.

Необхідно розрізняти категорії стейкхолдерів, на які може вплинути конкретна
ініціатива (як прямо, так і опосередковано) істотно різними способами, наприклад,
споживачі у порівнянні з промисловістю; ті, хто матиме вигоду у порівнянні з тими, хто
повинен буде терпіти збитки/змінювати свої дії/поведінку тощо.
Також слід розглянути диференціювання в межах певної категорії стейкхолдерів.
Наприклад, конкретна ініціатива може впливати на підприємства різними способами,
залежно від їх розміру (наприклад, мікро-, малі та середні підприємства), місця
розташування (в тому числі ті, що знаходяться у третіх країнах), виду діяльності, а також
залежно від того, чи є підприємство державним або приватним, діючим оператором або
новим учасником.
Для успішного структурування стейкхолдерів потрібно розглянути наступні аспекти:
• Визначення цільових груп, які знаходяться під загрозою бути виключеними: між
групами стейкхолдерів можуть існувати відмінності з точки зору доступу до
консультації або наявності ресурсів, що вони можуть використати для участі в
консультаціях. Наприклад, для сільської місцевості з обмеженим доступом до
Інтернету використання різних інструментів замість онлайн консультації може
забезпечити ширшу участь.
• Пошук балансу та всебічне охоплення: соціальні, економічні та
природоохоронні органи; великі та малі організації або компанії; більш широке
коло зацікавлених учасників (наприклад, релігійні громади) та конкретні цільові
групи (наприклад, жінки, люди похилого віку, безробітні, етнічні меншини),
організації в рамках ЄС та країни, що не є членами ЄС (наприклад, кандидати до
вступу, асоційовані члени або країни, що розвиваються, або основні торговельні
партнери ЄС). Слід також визнати, що подібні групи стейкхолдерів у різних
країнах-членах можуть працювати в різних умовах (наприклад, місцеве бізнес
середовище та ринкові чи регуляторні умови), і вони не завжди можуть мати
схожі інтереси.
• Визначення, чи маєте ви необхідність у:
− конкретному досвіді, спеціальних навичка або у технічних знаннях; або
− залученні сторін, що не входять до складу ніяких організацій на відміну
від організованих зацікавлених сторін на європейському або
державному рівні.
• Уникнення «захоплення з боку регулятора»: не слід проводити консультації
тільки з одними та тими ж підприємствами / представницькими організаціями,
оскільки це підвищує ризик приділення уваги вузькому колу інтересів.
• Використання чітких та прозорих критеріїв для відбору учасників: для
проведення цільових консультацій, наприклад, засідання, конференції та інші
типи заходів із залученням стейкхолдерів, з обмеженими можливостями, може
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бути потрібним відібрати учасників для участі у консультації наперед.
6.1.3. Крок 3: Визначення методів, інструментів консультації та забезпечення їх
доступності
Найбільш підходящі консультаційні методи та інструменти25 залежать від цілей
консультації, визначених стейкхолдерів, характери ініціативи, а також необхідного часу
та ресурсів.
У стратегії консультації може передбачатися декілька консультаційних заходів з
використанням різних консультаційних методів та інструментів, що служать різним
цілям на різних етапах розробки політики та спрямовані на різні категорії стейкхолдерів.
Не всі стейкхолдери мають залучатися до кожної консультаційної діяльності.
Спробуйте передбачити, яким чином буде аналізуватися матеріали в залежності від
вибору консультаційного методу та розробки консультаційних інструментів;
Загальний результат консультацій представлятиме собою суму різних отриманих
матеріалів у різні моменти за допомогою різних методів та інструментів, а також від усіх
стейкхолдерів, що беруть участь, і всі вони будуть закладені в основу процесу прийняття
остаточного рішення.
Консультаційні методи
Існує загальний вибір між відкритими громадськими або цільовими консультаціями
залежно від цілей консультації та цільової групи (груп), визначених за допомогою
структурування стейкхолдерів:
•

•

Відкрита громадська консультація охоплює широке коло респондентів, однак
вона не забезпечує повної репрезентативності. Тому актуальність зібраних думок
потребує ретельного оцінювання26. Відкриті громадські консультації можуть
сприяти прозорості та підзвітності, а також забезпечувати широке громадське
обґрунтування та підтримку ініціативи.
Цільові консультації надають можливість для більш спрямованої взаємодії або
діалогу та можуть використовувати спеціальні навички більш ефективно,
особливо коли розглядається дуже специфічне або технічне питання. Необхідно
уникати привілейованого доступу деяких стейкхолдерів.

Консультаційні інструменти
Вибір консультаційного методу визначатиме консультаційні інструменти.
Консультаційні інструменти, що використовуються у більшості випадків, - це письмові
консультації за допомогою консультаційних документів та анкет, а також прямої
взаємодії зі стейкхолдерами через засідання, конференції, слухання та інші заходи27.
25

Для ознайомлення з можливими консультаційними методами та інструментами див. інструментарій
Кращого Регулювання
26
У минулому середній коефіцієнт участі був досить низькими, що потребує зусиль, спрямованих на
підвищення обізнаності стейкхолдерів щодо громадських консультацій.
27
Для взаємодії з певними групами, наприклад МСП, існують спеціальні інструменти, такі як: засідання
щодо виконання Акту підтримки малого і середнього підприємництва за участю стейкхолдерів або
консультації з питань малого та середнього бізнесу, які проводить ГД GROW, або платформи Комітету
регіонів та Комітету з економічних і соціальних питань та ін.
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При виборі найбільш відповідного консультаційного інструменту потрібно враховувати:
• Пропорційність;
• Ступінь необхідної взаємодії (наприклад, письмові консультації у порівнянні з
заходами із залученням стейкхолдерів/онлайн форумами для обговорення/
іншими онлайн інструментами);
• Питання доступності (мовний режим, перешкоди та ін.)28 і
• Вимоги щодо термінів.
На практиці ефективна консультація часто вимагає поєднання інструментів письмової
консультації (використовується як для відкритих громадських, так і цільових
консультацій) та більш прямої взаємодії зі стейкхолдерами.
У випадку, якщо консультація має забезпечувати статистично репрезентативні
результати, необхідно передбачити спеціальні інструменти, такі як опитування
(наприклад, Євробарометр).
Обов'язкові терміни для проведення консультацій та надання відгуків
Обов'язкова відкрита громадська
онлайн консультація:

Як довго?

Коли?

• Ініціативи з оцінками впливу
• Оцінка доцільності
• Перевірка відповідності

Мінімум 12
тижнів29

Після прийняття Комісією

• Зелені Книги
Стейкхолдери повинні мати
можливість надавати відгуки
стосовно:
• Дорожні карти оцінок доцільності
та перевірки відповідності

Як довго?

Коли?

4 тижні

Після публікації

• Дорожні карти, Початкові
Оцінки Впливу

Будуть
надані
вказівки

• Проекти Делегованих Актів30

4 тижні

Після завершення Міжвідомчої
консультації паралельно з
експертами країн-членів

4 тижні

Після завершення Міжвідомчої
консультації та перед
голосуванням у Комітеті з питань
Комітології

• Проекти Імплементаційних актів31

28

Рішення щодо кожного конкретного
випадку

Після публікації

Детальніше див. у інструменті щодо консультацій зі стейкхолдерами.
Не виключаючи виняткові випадки, що згадуються у вставці 1, і загальних правил, викладених у
документі COM (2002) 704.
30
Застосовуються певні винятки, див. розділ 4.1.
31
Застосовуються певні винятки, див. розділ 4.1.
29

"Методичні вказівки щодо Кращого Регулювання", Європейська Комісія, Страсбург, 19.05.2015 РДП(2015) 111 (остаточна версія).
Неофіційний переклад. Оригінал за посиланням: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm

• Законодавчі або політичні
пропозиції, прийняті Колегією, та,
супровідні оцінки впливу

8 тижнів

Після прийняття
Комісією

6.1.4. Крок 4 – Створити веб-сторінку консультації.
Створіть веб-сторінку консультації на базі веб-сайтів ГД для підготовки політичної
ініціативи та опублікуйте стратегію консультації, у тому числі заплановані дати різних
консультаційних заходів, як тільки це буде відомо. Терміни проведення консультацій
також будуть включені до Календарю планування консультацій Комісії, підготовленому
ГС на основі інформації, що була отримана від ГД, і опубліковані на сайті «Ваш Голос
у Європі».
Додавайте та оновлюйте інформацію про різні консультаційні заходи, пов'язані з даною
ініціативою. Повідомлення, що стосується консультації, має бути чітким та стислим.
Необхідно створити окремі підрозділи веб-сайту для різної діяльності в рамках
консультації (наприклад, відкритої громадської консультації, конференції
стейкхолдерів тощо).
Посилання на веб-сторінку відкритих консультацій буде розміщено на веб-сайті «Ваш
голос у Європі», який доступний на всіх офіційних мовах ЄС.
Щоб забезпечити послідовність та зручний доступ до інформації, слід використовувати
стандартний шаблон веб-сторінки консультацій32. Довідник з пояснювальними
примітками щодо того, як підготувати стандартну сторінку консультації, розміщений на
внутрішній веб-сторінці Комісії33.
6.2. Етап 2 – Проведення консультаційної роботи
Як тільки МГ схвалює стратегію консультації (Етап 1), можуть бути розпочаті різні
консультаційні заходи. Для кожного консультаційного заходу слід дотримуватися
наступних кроків:
•
•
•
•

Крок 5: Оголосити та повідомити про початок
Крок 6: Провести консультацію
Крок 7: Надати інформацію щодо отриманих матеріалів
Крок 8: Проаналізувати основний зміст

6.2.1 Крок 5: Оголосити та повідомити про початок
Потрібно оголосити про початок запланованої консультаційної діяльності на
спеціальному веб-сайті та забезпечити, щоб обрана форма оголошення була адаптована
до всіх цільових аудиторій. Служби мають використати ті канали зв'язку, які є найбільш
придатними для повідомлення цільовим групам.

32

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до інструментарію Кращого
Регулювання
33
https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/sg/en/stakeholder/Pages/template.aspx.
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Цільова група (групи) консультації мають бути чітко вказана у консультаційному
документі та на веб-сторінці консультації.
Вставка 6. Способи оприлюднення інформації про консультацію
• прес-конференція, у тому числі випуск прес-релізу та/або можливість проведення більш
докладного брифінгу для журналістів;
• одноразовий терміновий лист та інформаційні бюлетені;
• виступи, що проводяться в рамках відповідних заходів;
• розміщення оголошень у відповідних публікаціях; додання посилань на веб-сайти та
запропонування статей для загальних та/або більш спеціалізованих ЗМІ;
• блоги та соціальні мережі Комісії;
• представництво Комісії у країнах-членах також може бути пунктом поширення
інформації разом з ГД з комунікації, який може надавати корисні дані та ресурси;
• іншими «посередниками», через які можна поширювати інформацію, є Постійні
Представництва в ЄС та експертні групи держав-членів; пропозиція до держав-членів
розміщувати інформацію на національних / регіональних / місцевих сайтах;
• якщо буде розпочато відкриту публічну консультацію, окремі стейкхолдери будуть
сповіщені автоматично завдяки реєстрації у Реєстрі транспарентності або в системі
повідомлень Комісії34;
• контакти із зацікавленими сторонами або організаціями35.

6.2.2. Крок 6 – Провести консультацію та забезпечити підтвердження
Практична організація та сприяння проведенню консультації потребує повної уваги.
Необхідно передбачити достатню кількість персоналу для того, щоб відповідати на
питання, вирішувати технічні проблеми та обробляти матеріали.
Консультаційні документи
Всі консультаційні документи мають бути схвалені МГ, або, у випадку відкритих
громадських консультацій стосовно ініціатив, для яких не існує МГ, - Генеральним
Секретаріатом.
Якість консультаційних документів визначає якість матеріалів, що надаються, а, отже,
якість даних для формування політики.
Поширеною практикою є тестування консультаційних документів (наприклад,
презентацій, опитувань або анкет) на деяких піддослідних особах, які не брали участь у
розробці. Вони мають максимально нагадувати фактичну цільову аудиторію
консультації або підгрупи цієї цільової аудиторії.
Метою цього тестування є з'ясування того, чи будуть ці консультаційні документи легко
зрозумілі та практичні у використанні для цільової групи. Наприклад, піддослідними
особами можуть виступати колеги з інших підрозділів, інших ГД або групи
стейкхолдерів, які можуть надавати особисті критичні відгуки щодо того, як
вдосконалити ці документи, наприклад, в рамках Європейської мережі підприємств,
якщо консультація спрямована у тому числі і на окремі МСП.
34

https://webgate.ec.europa.eu/notifications/homePage.do?locale=en
Організації, що представляють інтереси МСП, можна попередити за допомогою засідань щодо
виконання Акту підтримки малого і середнього підприємництва, які проводяться ГД з питань
внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та МСП.

35
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Ідентифікація стейкхолдерів та Реєстр Транспарентності
У консультаційному повідомленню важливо чітко зазначити, що потрібно посилатися
на особи стейкхолдерів та їхні інтереси, щоб забезпечити врахування їх внеску36. Ви
повинні переконатися, що особиста та довідкова інформація, яку запитують
респонденти, перш ніж вони зможуть відповісти на питання, дозволить вам
проаналізувати відповіді будь-якої з категорій стейкхолдерів, на яку ви націлені
(наприклад, якщо окремі МСП не зможуть ідентифікувати себе у своїх відповідях, ви не
зможете аналізувати їх відповіді окремо).
Очікується, що організації, мережі, платформи або самозайняті особи, які здійснюють
діяльність, що спрямована на вплив на процес прийняття рішень в рамках ЄС,
зареєструються у Реєстрі транспарентності. Під час аналізу відповідей на питання в
рамках консультації матеріали респондентів, що вирішили не реєструватися, будуть
розглядатися як особисті матеріали (якщо тільки учасники не будуть визнані
заінтересованими стейкхолдерами за умовами Договору37).
Підтвердження отримання
Письмові матеріали можна надавати в різних формах, наприклад, пошта (електронна
пошта), веб-інструменти або соціальні мережі. Кожного разу, коли стейкхолдери
надають письмові матеріали для будь-якого типу консультації, найкращим буде
надіслати підтвердження отримання та надати інформацію про те, коли ці матеріали
можуть бути опубліковані. Якщо матеріали надсилаються електронною поштою або за
допомогою платформ соціальних мереж, ці самі канали можуть використовуватися для
підтвердження отримання. Щоб звести до мінімуму роботу, індивідуальні чи колективні
підтвердження отримання можуть автоматично створюватись у відправній точці.
У випадку, якщо матеріали публікуються протягом 15 днів після закінчення
консультаційної діяльності, публікація замінить окреме підтвердження про отримання.
Якщо 15-денний термін не може бути дотриманий, слід пояснити причини відстрочки
на веб-сайті, а також вказати новий термін.
6.2.3. Крок 7: Надати інформацію щодо отриманих матеріалів
Обережне та прозоре ставлення до матеріалів, отриманих під час консультації, є
надзвичайно важливим та створює гарну базу для збереження конструктивної співпраці
та плідних відносин зі стейкхолдерами.
Публікація матеріалів на веб-сторінці
Після закінчення консультації необхідно опублікувати матеріали, надіслані
стейкхолдерами. Матеріали мають опубліковані на мовах, на яких вони були надані,
та/або мовою, що використовується у консультаційному заході.
Письмові матеріали мають бути оприлюднені на спеціальній веб-сторінці консультації.
У випадку заходів в рамках консультацій зі стейкхолдерами (засідання, слухання,
36
37

Див. також вставку 5 в рамках кроку 4, пункт щодо Реєстру транспарентності
Європейський соціальний діалог, ст. 154-155 ДФЄС
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конференції та ін.), потрібно оприлюднити підсумкові протоколи та виступи або
презентації, надані під час заходу, на веб-сторінці консультації.
Згідно з відповідними правилами захисту даних38, у розпорядженні респондентів
наступні опції:
• Публікація відповідей з персональною інформацією;
• Анонімне оприлюднення відповідей (без прізвища / назви організації);
• Без публікації, але з можливістю використання відповідей у статистичних та
аналітичних цілях.
Надання інформації щодо основних питань в рамках матеріалів
Гарною практикою є підготовка та публікація на веб-сайті консультації короткого
документ, у якому підсумовуються основні питання, що виникають під час кожної з
окремих консультацій зі стейкхолдерами, передбачені стратегією консультації
(наприклад, неофіційний звіт, протоколи засідання стейкхолдерів, перелік або таблиця
матеріалів, що надаються). Особливо рекомендується це робити, коли консультаційні
заходи тривають довший період часу, оскільки цей крок полегшить підготовку
остаточного зведеного звіту, у якому мають бути узагальнені результати всіх
проведених консультацій.
Підсумкові документи за консультаційними заходами сприяють підвищенню прозорості
та надають основу для подальшого аналізу та отримання зворотного зв’язку від
стейкхолдерів щодо того, яким чином консультація робить формування політики більш
інформованим процесом.
Підсумувати отримані матеріали
Забезпечте стислий та пропорційний огляд матеріалів, отриманих у ході
конкретного консультаційного заходу
Надайте фактичну інформацію щодо
отриманих даних

Займіть нейтральну позицію

•

Хто надав матеріали?

•

Кого вони представляють?

•

Які аспекти розглядаються?

•

Якими є їхні погляди та проблемні питання?

•

Які канали комунікації використовувались
для надання матеріалів?

•

Підтвердити дані як отримані:
Уникайте їх оцінювання, займання позиції та
надання відгуку

38

Зберіть воєдино на відповідному рівні

•

Інформаційні блоки

Надайте інформацію щодо процесу

•

Надати інформацію стосовно того, що було
зроблено до цих пір в рамках
консультаційних заходів, і щодо наступних
кроків

Див. інструментарій Кращого Регулювання
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Додайте застереження

•

Підкреслити, що отримані матеріали не
можуть розглядатися як офіційна позиція
Комісії та її служб, а тому не накладати
зобов’язання на Комісію.

6.2.4. Крок 8 – Проаналізувати основний зміст
Після того як буде завершена консультація, потрібно ретельно проаналізувати отримані
дані.
Пам'ятайте, що, як правило, відповіді в рамках консультацій не надають статистично
репрезентативну картину цільової групи: співвідношення може спричинити хибне
уявлення про репрезентативність і, таким чином, може призвести до неправильних
висновків. Якщо вам потрібні статистично репрезентативні дані, використовуйте
відповідний метод консультації (наприклад, опитування).
Спосіб представлення результатів має бути об'єктивним та неупередженим.
Короткий описовий огляд наданих матеріалів має доповнюватися якісною оцінкою.
Короткий описовий огляд профілю респондентів
На основі простих описових даних, загальний огляд профілю респондентів може,
наприклад, містити інформацію про:
• розподіл респондентів серед держав-членів та / або третіх країн;
• розподіл респондентів за категоріями стейкхолдерів;
• розподіл за будь-яким іншим аспектом (наприклад, групування по секторах), що
може бути актуальним для конкретної консультації або в рамках якого можуть
спостерігатися схожі тенденції у відповідях чи в окремих проблемних питаннях.
Аналіз на підставі предмету/змісту відповідей (якісний)
Вивчить зміст отриманих матеріалів:
•

•
•

Чи відповідають отримані матеріали питанням/очікуванням?
• Порівняйте дані з цілями консультації, як зазначено у стратегії
консультації, і визначте відповіді, що не пов'язані з темою консультації.
• Розрізняйте інформацію (дані/факти) та суб'єктивні думки і погляди,
надані респондентами. Якщо це можливо, перевірте джерело та надійність
даних/фактів.
Чи існують погляди, які дуже відрізняються від точки зору більшості?
Чи відповідають надавачі матеріалів переліку цільових груп стейкхолдерів?
Якщо ні, чи потрібно провести додаткову консультацію?

Забезпечте якісну оцінку відповідей та респондентів:
•
•
•

Ступінь залучення респондентів та їх інтерес до політики,
яку користь вони мають або яким чином на них впливає політика
чи відповідають вони від свого імені або представляють певні конкретні інтереси,
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•

в якій мірі та яким чином були зведені матеріали, що вони надають (наприклад,
організаціям стейкхолдерів рекомендується описувати, яким чином вони
організовували свої внутрішні консультації та складали зведену відповідь).

Презентація аналізу
(i) Аналіз на основі різних категорій стейкхолдерів
Цей підхід підходить для консультацій з багатьма різними групами стейкхолдерів, що
мають різні та потенційно суперечливі погляди стосовно декількох питань:
•
•

•
•
•
•
•

Виділить основні категорії стейкхолдерів – короткий описовий огляд забезпечує
необхідну для цього базу.
Охарактеризуйте основні категорії стейкхолдерів, наприклад, чи можна
визначити профілі зі схожими відповідями (географічно – країна-член групи 1 та
країна-член групи 2; громадяни-студенти та громадяни-особи, які вийшли на
пенсію; або промисловість-виробник, посередник, дистриб'ютор і т.д.)
Класифікував стейкхолдерів за категоріями, визначте характер відповідей,
наприклад:
Чи підтримують вони / виступають проти / пропонують зміни до певного заходу
політики?
Чи надають вони нові ідеї? Чи пропонують альтернативний підхід?
Чи надають вони додаткову інформацію / факти щодо впливу в рамках заходу
політики?
Чи може ця інформація/факти розглядатися як об'єктивна? Наскільки надійною є
надана інформація / факти (визначить джерело та надійність)

Важливість цього аналізу має витікати з цілей консультації, що зазначені у стратегії
консультації (Етап 1).
(ii) Аналіз на основі різних тем консультації
Цей підхід доцільно використовувати під час обговорення багатьох питань та
консультації зі стейкхолдерами, що мають потенційно менш різні або суперечливі точки
зору.
• Визначить основні проблеми, що випливають з відповідей в рамках консультації
• Розділіть думки основних категорій стейкхолдерів щодо кожної з цих проблем
та визначить характер відповідей (наприклад, факти vs думки). Питання можуть
бути структуровані, як зазначено у пункті (i).
6.3. Етап 3 – Надати інформацію для розробки політики та забезпечити зворотній
зв’язок
Матеріали, отримані в ході різних консультацій, проведених в контексті стратегії
консультації, використовуються у подальшій роботі над політичною ініціативою.
Компетентні служби мають надати інформацію про підсумки загальної консультаційної
роботи, отримані висновки та інші пов'язані з цим питання.
6.3.1. Крок 9 – Короткий огляд всіх результатів консультації
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Стейкхолдери мають отримувати належний зворотній зв’язок. Для тих, хто бере участь
у консультаціях зі стейкхолдерами, надзвичайно важливо знати, як і в якій мірі
враховувались матеріали, що вони надали, і розуміти, чому певні пропозиції не можуть
розглядатися при формулюванні політичного заходу. Забезпечення ефективного
зворотного зв'язку сприятиме загальній прозорості процесу розробки політики з боку
Комісії, посилить підзвітність та авторитет Комісії, а також вимагатиме кращого
реагування у ході майбутніх консультацій.
Зведений звіт
По закінченню консультаційної роботи потрібно скласти загальний зведений звіт, що
охоплює результати різних консультаційних заходів, які відбулися.
Зведений звіт має складатися з наступних елементів:
• Документація щодо кожного консультаційного заходу, що здійснювався в рамках
тієї самої ж ініціативи, у тому числі, у відповідних випадках, роз’яснення щодо
того, як і чому була змінена стратегія консультації, викладена у Дорожній
карті/Початкової ОВ,
• Інформація стосовно груп стейкхолдерів, які приймали участь, чий інтереси вони
представляли та чи були охоплені усі визначені групи стейкхолдерів,
• Опис результатів кожного консультаційного заходу, у випадку, якщо різні
консультаційні заходи проводились в рамках однієї області консультації,
порівняння їх результатів, у тому числі взаємозалежність, узгодженість або
протиріччя,
• Що стосується спеціальних матеріалів, отриманих поза контекстом офіційної
консультації, опис походження отриманих матеріалів, у тому числі визначення
типу стейкхолдерів та інтересів, які вони представляють,
• Відгуки стосовно того, як були використані результати консультації у процесі
розробки політики.
Зведений звіт не має перевищувати 10 сторінок та має бути доступним на всіх мовах, на
яких надавалась інформація в рамках консультації на спеціальному веб-сайті.
Зведений звіт має супроводжувати ініціативу протягом Міжвідомчої Консультації до
моменту прийняття ініціативи Комісією. Якщо консультація проводилась в рамках
Оцінки Впливу або Оцінки доцільності, зведений звіт також міститься в додатку до звіту
з ОВ або Оцінки доцільності.
Пояснювальний меморандум
Для законодавчих пропозицій пояснювальний меморандум має відображати, яким
чином основні надавані матеріали були враховані у проекті політичної ініціативи, а
також якщо не були, то обґрунтувати причини.
Укажіть причини для обраних варіантів:
• повідомите, чому були відхилені певні варіанти (особливо, якщо їх широко
підтримали респонденти);
• виділіть зв'язок між даними респондентів/учасників, оцінкою впливу або будьякими іншими факторами, що надають обґрунтування варіантів, запропонованих
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Комісією.
7. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
Внутрішня оцінка якості процесу консультації
З метою вдосконалення майбутніх консультацій, рекомендується провести пропорційну
внутрішню оцінку якості консультаційного процесу. Висновки слід надати службам, що
залучені до діяльності міжвідомчої групи, або у випадку відсутності МГ, до служб, що
мають відношення до ініціативи, у тому числі ГС.
Оцінка ефективності стратегії консультації
Опитування усіх сторін, залучених до консультації, що проводиться наприкінці процесу,
може допомогти оцінити ступінь задоволеності процесом, а також кінцевими
результатами та висновками з боку стейкхолдерів. Це також може допомогти визначити
методичні рекомендації, отримані на основі минулого досвіду, та скористатися
перевагами добре організованого процесу консультації. Стислий виклад результатів
цього опитування потрібно опублікувати на веб-сторінці консультації, зо створена в
рамках ініціативи.
Оцінка стратегії консультації має допомогти відповісти на три питання:
(1) Чи була дієвою стратегія консультації? (Наприклад, чи були охоплені цільові групи,
чи виконані поставлені завдання, наскільки ефективними та дієвими були різні
інструменти та наскільки актуальними були отримані відповіді та який вплив вони
мають?)
(2) Чи був дієвим процес? (Наприклад, що вийшло добре, а що ні, наскільки
задоволеними були стейкхолдери, що приймали участь у консультації, які висновки
були зроблені на майбутнє?)
(3) Яким був вплив цього процесу? (Наприклад, на учасників, на результат, на осіб, що
займаються розробкою політики?)

