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ELi kulutused haridusele: kontrollikoja audiitorite sõnul vastavad kavad 
eesmärkidele, kuid kohati puudub neil seos tööhõivega 

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt vastavad ELi haridusele tehtavad kulutused liidu eesmärkidele, 
kuid alati ei kasutata võimalusi selge seose loomiseks hariduse ja tööhõive vahel.  

„Tööpuudus on üks Euroopa Liidu viimaste aastate suurimaid probleeme. Haridusse investeerimine on ülioluline, sest 
kõrgema haridustasemega inimeste puhul on tööpuuduse määr ELis kolm korda väiksem,“ ütles aruande eest vastutav 
kontrollikoja liige Iliana Ivanova. „Sel põhjusel määratakse strateegias „Euroopa 2020“ kindlaks haridusalased eesmärgid. 
EL on eraldanud perioodiks 2007–2013 ligikaudu 33 miljardit eurot ja perioodiks 2014–2020 ligikaudu 27 miljardit eurot, et 
toetada ühtekuuluvuspoliitika kaudu haridust.“ 

Audiitorid hindasid, kas ELi haridusalaseid eesmärke oli perioodi 2007–2013 rakenduskavades ja selleteemaliste projektide 
valimis asjakohaselt arvesse võetud. Nende järelduse kohaselt oli eesmärke asjakohaselt arvesse võetud, kuid mõningaid 
sekkumisloogika aspekte ei kirjeldatud ja seirevahendites esines puudusi. Seda kinnitas tõsiasi, et projektide tulemuslikkust 
ei olnud võimalik järjepidevalt näidata, sest puudusid kvantifitseeritud eesmärgid ja tulemusnäitajad. 

Perioodil 2014–2020 on tehtud edusamme. Audiitorite hinnangul püsivad aga siiski mõned puudused, mis võivad mõjutada 
tulemuslikkuse seiret ja aruandlust, ning lisaks puudub ELi rahastatavate haridusmeetmete ja nende poolt tööalasele 
konkurentsivõimele avalduva mõju vahel mõnikord selge seos. Ehkki Euroopa Sotsiaalfondi projektid sisaldavad pikaajalisi 
näitajaid tööpuudusele avalduva mõju mõõtmiseks, olid kolme kõige lähemalt tööhõivega seotud haridusalase eesmärgi – 
kutseharidus ja -koolitus, elukestev õpe ja kolmanda taseme hariduse omandamine – suhtes lähte- ja sihtväärtused 
määratletud üksnes kolmandikus perioodi 2014–2020 läbivaadatud rakenduskavadest. 

„Mainitud puuduste kõrvaldamiseks esitame aruandes mitu soovitust, mille elluviimine parandab meie hinnangul ELi 
ühtekuuluvuspoliitika kulutusi hariduse valdkonnas“, ütles Iliana Ivanova. 

Audiitorid soovitavad komisjonil järgmise programmitöö perioodi ettevalmistamisel täpsustada näitajaid, mille lähte- ja 
sihtväärtused tuleks kindlaks määrata iga investeerimisprioriteedi raames. 

Neil juhtudel, kui liikmesriigid taotlevad kavades muudatuste tegemist, peaks komisjon soodustama selge seose loomist 
investeerimisprioriteetide ning asjakohaste kvantifitseeritud ja mõõdetavate tulemusnäitajate vahel. Samuti tuleks tagada, 
et liikmesriigid esitavad rahaeraldiste muutmise kohta selgitusi, sealhulgas nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset teavet 
näitajate mis tahes muudatuste kohta. 
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Liikmesriigid peaksid tagama selge seose valitud projektide ja ELi haridusalaste eesmärkide saavutamise vahel. Nad peaksid 
järjepidevalt rakendama asjakohaseid tulemusnäitajaid, mille abil näidata projekti tegelikku mõju lõplike osalejate 
seisukohast ja teha järelevalvet haridusalaste eesmärkide saavutamise üle. 

Juhul, kui see on asjakohane, peaksid komisjon ja liikmesriigid suunama rahalised vahendid täpsemini meetmetele, mis 
tugevdavad hariduse ja tööhõive vahelist seost; samuti peaksid nad tagama tulemite nõuetekohase seire. 

Toimetajatele 

ELis kuulub hariduspoliitika täielikult liikmesriikide ainupädevusse. ELi strateegiad võetakse vastu nõukogu järelduste 
vormis, mis ei ole ELi liikmesriikidele õiguslikult siduvad. Liidu pädevuses on aga liikmesriikide haridusalaste meetmete 
toetamine, koordineerimine ja täiendamine. ELi haridusalased eesmärgid on toodud tööprogrammis „Haridus ja koolitus 
2010“, tööprogrammis „Haridus ja koolitus 2020“ ning Euroopa 2020. aasta strateegilistes raamistikes. 

ELi poolt otse haridusele eraldatavad vahendid on väiksemad kui riiklikud investeeringud. Perioodil 2014–2020 on Euroopa 
Sotsiaalfondist kavas haridusele eraldada kokku ligikaudu 27 miljardit eurot. ELi liikmesriikide kulutused haridusele perioodil 
2007–2011 olid aga suurusjärgus 3,2 triljonit eurot. 

Eriaruanne nr 16/2016: „ELi haridusalased eesmärgid: kavad on omavahel vastavuses, kuid tulemuslikkuse hindamisel 
esineb puudujääke“ on kättesaadav ELi 23 keeles aadressil eca.europa.eu. 

 


