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Európai Számvevőszék: Az uniós oktatási kiadások terén a programok 
összhangban vannak a célkitűzésekkel, de nem mindig kapcsolódnak a 
foglalkoztatáshoz 

Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint az Unió oktatási kiadásai összhangban vannak az 
uniós célkitűzésekkel, de nem mindig történnek lépések az oktatás és a foglalkoztatás közötti egyértelmű 
kapcsolat megteremtésére. 

„A munkanélküliség az egyik legnagyobb kihívás, amellyel az Európai Unió az elmúlt években szembenézett. Alapvetően 
fontos, hogy beruházzunk az oktatásba, hiszen az Unióban a munkanélküliségi ráta háromszor alacsonyabb a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők körében” – nyilatkozta Iliana Ivanova, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. „Ezért az 
Európa 2020 stratégia az oktatási célkitűzésekhez célértékeket rendelt. Az Unió a 2007–2013-as időszakra körülbelül 
33 milliárd eurót, a 2014–2020-as időszakra pedig kb. 27 milliárd eurót különített el arra, hogy az oktatást a kohéziós 
politika révén támogassa.”  

A számvevők megvizsgálták, hogy kellő figyelmet kaptak-e az Unió oktatási célkitűzései a 2007–2013-as operatív 
programokban és a kapcsolódó projektekből vett mintában. Következtetésük szerint a célkitűzéseket ugyan megfelelően 
figyelembe vették, ám a beavatkozás egyes szempontjait nem pontosították, és hiányosságok voltak a 
monitoringeszközökben is. Erre mutatott az is, hogy számszerűsített célkitűzések és teljesítménymutatók hiányában nem 
lehetett szisztematikusan kimutatni a projektek teljesítményét. 

A 2014–2020-as időszakot tekintve több téren javulás volt tapasztalható. A számvevők véleménye szerint azonban továbbra 
is vannak olyan hiányosságok, amelyek hatással lehetnek a teljesítménymonitoringra és a teljesítményről történő 
beszámolásra, valamint nincs mindig egyértelmű kapcsolat az Unió által finanszírozott oktatási intézkedések és azoknak a 
foglalkoztathatóságra gyakorolt hatása között. Az Európai Szociális Alap projektjei ugyan rendelkeznek a foglalkoztatásra 
gyakorolt hatást mérő hosszú távú mutatókkal, ám a foglalkoztatáshoz legszorosabban kapcsolódó oktatási célkitűzések – a 
szakmai oktatás és képzés, az egész életen át tartó tanulás, a felsőfokú végzettség megszerzése – esetében az alap- és 
célértékeket csak a vizsgált esetek egyharmadában határozták meg. 

„E hiányosságok kiküszöbölésére egy sor ajánlást teszünk a jelentésünkben, amelyek megvalósulása esetén nézetünk szerint 
tovább javul az Unió kohéziós politikája keretében az oktatásra fordított kiadások felhasználása” – jelentette ki Iliana 
Ivanova. 

A számvevők javasolják, hogy a következő programidőszak előkészítése során a Bizottság kösse ki, hogy az egyes beruházási 
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prioritásoknál mely mutatóknál legyen szükséges alap- és célértékeket megadni. 

Ahol a tagállamok programmódosításokat kérnek, a Bizottság ösztönözze, hogy teremtsenek egyértelmű kapcsolatot az 
egyes beruházási prioritások és a megfelelő számszerűsített és mérhető eredménymutatók között. Biztosítsa azt is, hogy a 
tagállamok megindokolják a pénzügyi allokációk átprogramozását, minőségi és mennyiségi információval is szolgálva a 
mutatókban várható változásokról. 

A tagállamok biztosítsák, hogy legyen egyértelmű kapcsolat a kiválasztott projektek és az uniós oktatási célkitűzések 
teljesítése között. Hozzanak létre szisztematikusan megfelelő mutatókat a végső résztvevőkre gyakorolt tényleges 
projekthatások kimutatására, valamint az oktatási célkitűzések megvalósításának monitoringjára. 

Indokolt esetben a Bizottság és a tagállamok a finanszírozást irányítsák külön az oktatás és a foglalkoztatás közötti 
kapcsolatot erősítő intézkedésekre, és biztosítsák a végeredmények megfelelő monitoringját. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Unióban az oktatáspolitika teljes mértékben és kizárólagosan tagállami hatáskör. Az uniós stratégiák tanácsi 
következtetések formájában kerülnek elfogadásra, amelyek jogilag nem kötelező erejűek az uniós tagállamok számára. 
Hatáskörrel rendelkezik azonban az Unió arra, hogy a tagállamoknak az oktatás területén tett intézkedéseit támogassa, 
összehangolja vagy kiegészítse. Az Unió oktatási célkitűzéseit az „Oktatás és képzés 2010”, az „Oktatás és képzés 2020”, 
valamint az Európa 2020 stratégiai kerete vázolja. 

A közvetlenül az oktatásnak juttatott uniós források összege korlátozott az e területen történő tagállami beruházáshoz 
képest. Az Európai Szociális Alapnak a 2014–2020-ra tervezett oktatási célú előirányzatai összesen körülbelül 27 milliárd 
euróra rúgnak. Ezzel szemben az uniós tagállamok 2007 és 2011 között körülbelül 3200 milliárd eurót fordítottak oktatásra. 

A 16/2016. sz., „Az Unió oktatási célkitűzései: a programok összhangban vannak velük, ám a teljesítmény mérésében 
hiányosságok mutatkoznak” című különjelentés 23 uniós nyelven elérhető: eca.europa.eu. 

 


