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Пресслужба на ЕСП 
Mark Rogerson – Говорител Т: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Служител в пресслужбата Т: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg 
Е: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Съобщение за пресата 
Люксембург, 30 юни 2016 г. 

 
 

ЕСП счита, че разходите на ЕС в областта на образованието са 
съгласувани с целите на програмите в тази област, но невинаги 
съществува връзка със заетостта 

Съгласно нов доклад на Европейската сметна палата разходите на ЕС в областта на образованието 
отговарят на целите на Съюза, но невинаги се използват механизми за установяване на ясна връзка 
между образованието и заетостта.  

„Безработицата е едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз през 
последните години. Инвестициите в образование са от решаващо значение, като се има предвид, че нивото на 
безработни в ЕС е три пъти по-ниско за хора с високо равнище на образование“, декларира Илиана Иванова, 
членът на ЕСП, който отговаря за изготвянето на доклада. Поради тази причина в стратегията „Европа 2020“ са 
установени целеви стойности за образованието. С оглед подпомагане на образованието ЕС е отпуснал 
посредством политиката на сближаване приблизително 33 млрд. евро за периода 2007—2013 г. и около 27 млрд. 
евро за периода 2014—2020 г.“ 

Одиторите провериха дали целите на ЕС в областта на образованието са взети предвид по подходящ начин 
в оперативните програми за периода 2007—2013 г., както и в извадка от свързани с тях проекти. Те заключиха, че 
въпреки че целите са били взети предвид по подходящ начин, някои аспекти от подхода на интервенция не са били 
описани и са били установени недостатъци в рамката на инструментите за мониторинг. Това е потвърдено и от 
факта, че резултатите от изпълнението на одитираните проекти не са били системно доказани поради липсата на 
количествено измерими цели и показатели за изпълнението. 

По отношение на периода 2014—2020 г. са отбелязани подобрения. Въпреки това одиторите считат, че все още 
съществуват някои слабости, които могат да повлияят на мониторинга и докладването във връзка с изпълнението, 
и невинаги се прави ясна връзка между финансираните от ЕС мерки за образование и тяхното въздействие върху 
пригодността за заетост. Въпреки че проектите по Европейския социален фонд включват дългосрочни показатели за 
измерване на въздействието върху заетостта, едва една трета от проверените случаи са разполагали с базови 
и целеви стойности за тези образователни цели, които най-тясно са свързани с трудовата заетост — професионално 
образование и обучение, учене през целия живот и завършване на висше образование. 

„С цел преодоляване на тези недостатъци Сметната палата отправи редица препоръки в доклада, при 
изпълнението на които тя счита, че ще се подобри използването на разходите за образование в рамките на 
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политиката на сближаване на ЕС“, посочва в заключение Илиана Иванова. 

Одиторите препоръчват при подготовката за следващия програмен период Комисията да посочи показателите, за 
които се фиксират базови и целеви нива за всеки инвестиционен приоритет. 

В случаите когато държавите членки поискат изменения на програмите, Комисията следва да насърчи 
установяването на ясна връзка между инвестиционните приоритети и подходящи количествено измерими 
показатели за резултати. Тя следва също да гарантира предоставянето на пояснения от държавите членки относно 
препрограмирането на финансовите средства, в т.ч. качествена и количествена информация относно всяка промяна 
на показателите. 

Държавите членки следва да гарантират, че съществува ясна връзка между избраните проекти и постигането на 
целите на ЕС в областта на образованието. Те следва системно да въвеждат подходящи показатели, които доказват 
реалното въздействие на проекта върху крайните участници, и позволяват мониторинг на напредъка към постигане 
на целите на в областта на образованието. 

Където е необходимо, Комисията и държавите членки следва да насочват финансирането по-конкретно към мерки, 
които засилват връзката между образованието и заетостта, като гарантират също така подходящ мониторинг на 
резултатите от проектите. 

Бележки към издателите 

Политиката в областта на образованието в рамките на ЕС е от изключителната компетентност на държавите членки. 
Стратегиите на ЕС се приемат под формата на заключения на Съвета, които не са правно обвързващи за държавите 
членки на ЕС. От компетентността на ЕС обаче е да подпомага, координира и допълва действията на държавите 
членки в областта на образованието. Целите на ЕС в областта на образованието са представени в стратегическите 
рамки „Образование и обучение 2010“, „Образование и обучение 2020“ и „Европа 2020“. 

Прякото финансиране от страна на ЕС в областта на образованието е ограничено в сравнение с финансирането от 
държавите членки. За периода 2014—2020 г. предвидените средства за образование по Европейския социален фонд 
са на обща стойност приблизително 27 млрд. евро. За разлика от това, разходите на държавите членки на ЕС 
в областта на образованието за периода 2007—2011 г. са в размер на 3,2 билиона евро. 

Специален доклад № 16/2016.„Цели на ЕС в областта на образованието: програмите са 
съгласувани, но съществуват недостатъци при оценката на изпълнението„е публикуван на 23 
официални езика на ЕС на eca.europa.eu. 

 


