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Δαπάνες της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης: τα προγράμματα 
ανταποκρίνονται στους στόχους, χωρίς ωστόσο να επιτυγχάνεται πάντοτε 
η σύνδεση με την απασχόληση, δηλώνουν οι ελεγκτές του ΕΕΣ 

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι δαπάνες της ΕΕ στον τομέα της 
εκπαίδευσης ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Ένωσης, χωρίς ωστόσο να αξιοποιούνται πάντοτε οι 
διατάξεις για τη σαφή σύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης.  

«Η ανεργία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Η 
πραγματοποίηση επενδύσεων στην εκπαίδευση είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με 
ανώτερο μορφωτικό επίπεδο στην ΕΕ είναι τρεις φορές χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό εκείνων με χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο», δήλωσε η κυρία Iliana Ivanova, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδια για την έκθεση. «Για τον λόγο αυτό, στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» ορίζονται τιμές-στόχοι για τους στόχους στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ΕΕ διέθεσε περίπου 
33 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013 και περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020 
για τη στήριξη της εκπαίδευσης μέσω της πολιτικής συνοχής.» 

Οι ελεγκτές αξιολόγησαν κατά πόσον οι στόχοι της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης ελήφθησαν επαρκώς υπόψη στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, καθώς και στο πλαίσιο δείγματος συναφών έργων. 
Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, αν και οι στόχοι ελήφθησαν επαρκώς υπόψη, συγκεκριμένα στοιχεία της προσέγγισης της 
παρέμβασης δεν περιγράφονταν και τα εργαλεία παρακολούθησης εμφάνιζαν αδυναμίες. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται 
από το γεγονός ότι οι επιδόσεις των έργων δεν ήταν δυνατό να καταδειχθούν κατά τρόπο συστηματικό, λόγω της 
απουσίας ποσοτικώς προσδιορισμένων στόχων και δεικτών επιδόσεων. 

Όσον αφορά την περίοδο 2014-2020, επισημάνθηκαν βελτιώσεις. Ωστόσο, κατά την άποψη των ελεγκτών, υπάρχουν 
ακόμη ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην παρακολούθηση των επιδόσεων και την 
υποβολή στοιχείων, και δεν είναι πάντοτε σαφής η σχέση μεταξύ των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ μέτρων στον τομέα 
της εκπαίδευσης και του αντικτύπου τους στην απασχολησιμότητα. Μολονότι τα έργα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου περιλαμβάνουν δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, οι οποίοι μετρούν την επίδραση στην 
απασχόληση, μόλις στο ένα τρίτο των περιπτώσεων που εξετάστηκαν είχαν οριστεί τιμές βάσης και τιμές-στόχοι όσον 
αφορά τους στόχους στον τομέα της εκπαίδευσης που συνδέονται περισσότερο με την απασχόληση - επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, διά βίου μάθηση και ολοκλήρωση σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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«Για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αδυναμιών, διατυπώνουμε στην έκθεση σειρά συστάσεων οι οποίες - εφόσον 
υλοποιηθούν - θα βελτιώσουν, κατά την άποψή μας, περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των δαπανών στον τομέα της 
εκπαίδευσης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ», καταλήγει η κα Iliana Ivanova. 

Οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, να 
ορίσει τους δείκτες για τους οποίους πρέπει να τεθούν τιμές βάσης και τιμές-στόχοι για κάθε επενδυτική προτεραιότητα. 

Όταν τα κράτη μέλη ζητούν τροποποιήσεις των προγραμμάτων, η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τη σαφή σύνδεση των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων με κατάλληλους, ποσοτικώς προσδιορισμένους και μετρήσιμους δείκτες αποτελεσμάτων. 
Πρέπει επίσης να διασφαλίζει την αιτιολόγηση από τα κράτη μέλη του αναπρογραμματισμού των κονδυλίων, 
συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών σχετικά με την τυχόν μεταβολές στους δείκτες. 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν τη σαφή σύνδεση μεταξύ των επιλεγέντων έργων και της επίτευξης των στόχων 
της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης. Πρέπει να ορίζουν συστηματικά κατάλληλους δείκτες οι οποίοι, αφενός, να 
καταδεικνύουν τις πραγματικές επιδράσεις του έργου στους τελικούς συμμετέχοντες και, αφετέρου, να χρησιμοποιούνται 
για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να κατευθύνουν τη χρηματοδότηση των ΕΠ πιο στοχευμένα σε 
μέτρα τα οποία ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς και να διασφαλίζουν τη δέουσα 
παρακολούθηση των επακολούθων των μέτρων. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Στο εσωτερικό της ΕΕ, η πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Οι στρατηγικές της ΕΕ εγκρίνονται με τη μορφή συμπερασμάτων του Συμβουλίου, τα οποία δεν είναι νομικώς 
δεσμευτικά για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, η Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για την υποστήριξη, τον 
συντονισμό ή τη συμπλήρωση της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι στόχοι της ΕΕ στον τομέα 
της εκπαίδευσης περιγράφονται στα στρατηγικά πλαίσια «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», «Εκπαίδευση και κατάρτιση 
2020» και «Ευρώπη 2020». 

Το ύψος της χρηματοδότησης της ΕΕ που διατίθεται άμεσα για την εκπαίδευση είναι περιορισμένο σε σύγκριση με τις 
εθνικές επενδύσεις στον τομέα αυτό. Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, τα προγραμματισμένα κονδύλια του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την εκπαίδευση ανέρχονται συνολικά σε περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά το 
διάστημα 2007-2013, οι δαπάνες των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης ανήλθαν σε 3,2 τρισεκατομμύρια 
ευρώ περίπου. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 16/2016, με τίτλο «Στόχοι της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης: τα προγράμματα είναι 
ευθυγραμμισμένα με αυτούς, αλλά υπάρχουν αδυναμίες στη μέτρηση των επιδόσεων» είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της 
ΕΕ στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu. 

 


