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Rashodi EU-a za obrazovanje: programi se podudaraju s ciljevima, ali nisu 
uvijek povezani sa zapošljavanjem, naglasili su revizori 

Rashodi EU-a za obrazovanje u skladu su s ciljevima Unije, ali odredbe za uspostavljanje jasne veze između 
obrazovanja i zapošljavanja nisu se uvijek upotrebljavale, stoji u novom izvješću Europskog revizorskog suda.  

„Nezaposlenost je jedan od najvećih izazova s kojim se Europska unija suočila tijekom posljednjih godina. Budući da je stopa 
nezaposlenosti bila tri puta manja kod visokoobrazovanih ljudi u EU-u, ulaganje u obrazovanje od presudne je važnosti.”, 
istaknula je Iliana Ivanova, članica Europskog revizorskog suda zadužena za izvješće. „Zbog toga su u okviru strategije 
Europa 2020. utvrđene ciljne vrijednosti za obrazovne ciljeve. Kako bi se pružila potpora obrazovanju, iz sredstava EU-a u 
okviru kohezijske politike izdvojeno je oko 33 milijarde eura za razdoblje 2007. – 2013. te oko 27 milijardi eura za razdoblje 
2014. – 2020.” 

Revizori su procijenili jesu li obrazovni ciljevi EU-a uzeti u obzir na primjeren način u operativnim programima za razdoblje 
2007. – 2013. te u uzorku povezanih projekata. Zaključili su da, iako su ciljevi uzeti u obzir na primjeren način, neki aspekti 
pristupa intervencije nisu opisani, a postojali su i nedostatci u alatima za praćenje. To potvrđuje i činjenica da zbog 
nedostatka kvantificiranih ciljeva i pokazatelja uspješnosti nije bilo moguće sustavno dokazati uspješnost projekata. 

Poboljšanja su primijećena u projektima za razdoblje 2014. – 2020. Međutim, prema mišljenju revizora još uvijek postoje 
nedostatci koji mogu utjecati na praćenje uspješnosti i izvješćivanje o njoj te ne postoji uvijek jasna veza između obrazovnih 
mjera financiranih sredstvima EU-a i njihova učinka na zapošljivost. Iako projekti Europskog socijalnog fonda uključuju 
dugoročne pokazatelje rezultata za mjerenje učinka na zapošljavanje, tek je trećina ispitanih projekata sadržavala polazne i 
ciljne vrijednosti za obrazovne ciljeve koji su najviše povezani sa zapošljavanjem: strukovno obrazovanje i osposobljavanje, 
cjeloživotno učenje te stjecanje višeg i visokog obrazovanja. 

„S ciljem ispravljanja tih nedostataka u izvješću iznosimo niz preporuka i smatramo da će one, ako ih se primijeni, dovesti do 
daljnjih poboljšanja na području rashoda kohezijske politike EU-a za obrazovanje.” zaključila je Iliana Ivanova. 

Sud preporučuje Komisiji da bi tijekom pripreme sljedećeg programskog razdoblja trebala odrediti pokazatelje za koje bi 
trebalo utvrditi polazne i ciljne vrijednosti za svaki prioritet ulaganja. 

U slučajevima kada države članice zahtijevaju izmjene programa, Komisija bi trebala poticati uspostavljanje jasne poveznice 
između prioriteta ulaganja i primjerenih kvantificiranih i mjerljivih pokazatelja rezultata. Komisija bi se također trebala 
pobrinuti da države članice obrazlože promjene u dodjeli financijskih sredstava te pruže kvalitativne i kvantitativne 



 

 

2 

informacije o bilo kakvoj promjeni pokazatelja. 

Države članice trebale bi se pobrinuti da postoji jasna poveznica između odabranih projekata i postizanja obrazovnih 
ciljeva EU-a. Također bi trebale sustavno uspostaviti prikladne pokazatelje kako bi se pokazali stvarni učinci projekta na 
krajnje korisnike te bi trebale pratiti napredak ostvaren prema postizanju obrazovnih ciljeva. 

Komisija i države članice trebale bi, ovisno o potrebama, bolje usmjeravati financijska sredstva na mjere kojima se jača veza 
između obrazovanja i zapošljavanja te zajamčiti da se na odgovarajući način prate ishodi. 

Napomena za urednike 

Države članice imaju potpunu i isključivu nadležnost za politiku obrazovanja unutar EU-a. Strategije EU-a donose se u obliku 
zaključaka Vijeća koji nisu pravno obvezujući za države članice EU-a. Međutim, Unija ima nadležnost za podupiranje, 
koordiniranje i dopunjivanje djelovanja država članica u području obrazovanja. Obrazovni ciljevi EU-a navedeni su u 
strateškim okvirima Obrazovanje i osposobljavanje 2010., Obrazovanje i osposobljavanje 2020. i Europa 2020. 

Iznos sredstava EU-a koja se izravno dodjeljuju obrazovanju ograničen je u odnosu na ulaganja u to područje na nacionalnoj 
razini. Za podupiranje obrazovnih mjera iz Europskog socijalnog fonda tijekom razdoblja 2014. – 2020. planira se izdvajanje 
od otprilike 27 milijardi eura. Za razliku od toga, rashodi država članica EU-a za obrazovanje tijekom razdoblja 2007. – 2011. 
iznosili su 3,2 bilijuna eura. 

Tematsko izvješće br. 16/2016 pod nazivom „Obrazovni ciljevi EU-a: programi su usklađeni, no postoje nedostatci u 
mjerenju uspješnosti” dostupno je na 23 jezika EU-a na adresi eca.europa.eu. 

 


