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EU’s uddannelsesudgifter: Programmerne svarer til målene, men er ikke 
altid blevet sat i forbindelse med beskæftigelse, siger Revisionsrettens 
revisorer.  

Ifølge en ny beretning fra Revisionsretten er EU’s udgifter til uddannelse i overensstemmelse med Unionens 
mål, men der anvendes ikke altid bestemmelser om, at der skal etableres en klar forbindelse mellem 
uddannelse og beskæftigelse.  

"Arbejdsløshed er en af de største udfordringer, som den Europæiske Union har stået over for i de seneste år. 
Arbejdsløshedsprocenten i EU har været tre gange lavere for folk med en videregående uddannelse, og det er derfor helt 
afgørende at investere i uddannelse", siger Iliana Ivanova, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for 
beretningen. "Det er grunden til, at Europa 2020-strategien fastlægger mål for uddannelsesmålsætningerne. I perioden 
2007-2013 bevilgede EU ca. 33 milliarder euro til støtte af uddannelse gennem samhørighedspolitikken, og der er bevilget 
omkring 27 milliarder euro til 2014-2020". 

Revisorerne vurderede, om der var blevet taget tilstrækkeligt hensyn til EU’s uddannelsesmål i de operationelle 
programmer for 2007-2013 og i en stikprøve af dertil knyttede projekter. De konkluderede, at der var taget tilstrækkeligt 
hensyn til målene, men at visse aspekter af interventionstilgangen ikke var beskrevet, og at overvågningsredskaberne var 
mangelfulde. Dette blev bekræftet af, at projekternes resultater ikke systematisk kunne påvises, fordi der manglede 
kvantificerede mål og resultatindikatorer. 

Med hensyn til 2014-2020 blev der konstateret forbedringer. Men revisorerne mener, at der stadig er svagheder, som kan 
påvirke resultatovervågningen og rapporteringen, og der er ikke altid en klar forbindelse mellem de EU-finansierede 
foranstaltninger og deres indvirkning på beskæftigelsesegnetheden. Projekterne under Den Europæiske Socialfond har 
langsigtede indikatorer, der skal måle effekten på beskæftigelsen, men kun en tredjedel af de undersøgte projekter havde 
reference- og målværdier for de uddannelsesmål, der er tættest knyttet til beskæftigelse - erhvervsuddannelse, livslang 
læring og gennemførelse af en videregående uddannelse. 

"For at afhjælpe disse mangler indeholder vores beretning en række anbefalinger, som - hvis de implementeres - efter vores 
mening vil sikre bedre anvendelse af EU-midler til uddannelse under samhørighedspolitikken", konkluderer Iliana Ivanova. 

Revisorerne anbefaler, at Kommissionen, når den forbereder den næste programperiode, præciserer de indikatorer, som 
der skal fastlægges reference- og målværdier for under hver enkelt investeringsprioritet. 
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Når medlemsstaterne beder om at få ændret programmer, bør Kommissionen opfordre til, at der etableres en klar 
forbindelse mellem investeringsprioriteterne og hensigtsmæssige kvantificerede og målbare resultatindikatorer. Den bør 
også sikre sig, at medlemsstaterne forklarer, hvorfor de ændrer de finansielle tildelinger, og at de giver kvalitative og 
kvantitative oplysninger om eventuelle ændringer af indikatorer. 

Medlemsstaterne bør sørge for, at der er en klar forbindelse mellem de udvalgte projekter og opfyldelsen af EU’s 
uddannelsesmål. De bør systematisk opstille relevante indikatorer, så projektets reelle virkninger for de endelige deltagere 
kan påvises, og overvåge de fremskridt, der gøres i retning af at opfylde uddannelsesmålene. 

Når det er relevant, bør Kommissionen og medlemsstaterne i højere grad målrette midlerne mod foranstaltninger, som 
styrker forbindelsen mellem uddannelse og beskæftigelse, og sørge for, at resultaterne overvåges hensigtsmæssigt. 

Bemærkninger til redaktører 

Uddannelsespolitikken i EU hører fuldt ud og udelukkende under medlemsstaternes ansvarsområde. EU-strategier vedtages 
i form af rådskonklusioner, som ikke er juridisk bindende for medlemsstaterne. Det hører imidlertid under Unionens 
ansvarsområde at understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes tiltag på uddannelsesområdet. EU’s 
uddannelsesmål er beskrevet i strategirammerne Uddannelse 2010, Uddannelse 2020 og Europa 2020. 

Sammenlignet med nationale investeringer er det begrænset, hvor mange EU-midler der går direkte til uddannelse. De 
planlagte bevillinger fra Den Europæiske Socialfond til uddannelse i perioden 2014-2020 beløber sig til i alt ca. 
27 milliarder euro. Til sammenligning lå medlemsstaternes udgifter til uddannelse mellem 2007 og 2011 på ca. 3,2 billioner 
euro.  

Særberetning nr. 16/2016 "EU’s uddannelsesmål: tilpassede programmer, men mangelfuld resultatmåling" fås på 23 EU-
sprog på eca.europa.eu. 

 


