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ES išlaidos švietimui: programos atitinka tikslus, bet ne visada nustatyta 
sąsaja su užimtumu, – teigia Europos Audito Rūmų auditoriai. 

ES išlaidos švietimui atitinka ES tikslus, tačiau nuostatos, skirtos nustatyti aiškią sąsają tarp švietimo ir 
užimtumo, ne visada taikomos, nurodyta Europos Audito Rūmų naujoje ataskaitoje.  

„Nedarbas yra vienas didžiausių iššūkių, su kuriais pastaraisiais metais susidūrė Europos Sąjunga. Investicijos į švietimą yra 
ypatingos svarbos, kadangi žmonių, turinčių aukštąjį išsilavinimą, nedarbo lygis Europos Sąjungoje buvo tris kartus žemesnis, 
– teigia už ataskaitą atsakinga Audito Rūmų narė Iliana Ivanova. – Dėl šios priežasties strategijoje „Europa 2020“ yra 
nustatytos švietimo tikslų tikslinės reikšmės. Švietimui remti per sanglaudos politiką ES skyrė apie 33 milijardus eurų 2007–
2013 m. ir apie 27 milijardus eurų 2014–2020 m.“ 

Auditoriai įvertino, ar vykdant 2007–2013 m. veiksmų programas ir susijusius atrinktus projektus buvo tinkamai atsižvelgta į 
ES švietimo tikslus. Jie padarė išvadą, kad nepaisant to, kad į tikslus buvo atsižvelgta tinkamai, kai kurie intervencijos 
metodo aspektai nebuvo aprašyti ir buvo su stebėjimo priemonėmis susijusių trūkumų. Buvo remiamasi tuo, kad projektų 
veiklos rezultatai negalėjo būti sistemingai parodyti dėl kiekybiškai įvertintų tikslų ir veiklos rezultatų rodiklių trūkumo. 

Nagrinėjant 2014–2020 m. laikotarpį, buvo nustatyta pagerinimų. Tačiau, auditorių nuomone, vis dar yra trūkumų, kurie gali 
daryti poveikį veiksmingumo stebėjimui ir ataskaitų teikimui, ir ne visada yra aiški sąsaja tarp ES finansuojamų švietimo 
priemonių ir jų poveikio galimybėms įsidarbinti. Nors Europos socialinio fondo projektuose taikomi ilgalaikiai rodikliai, skirti 
įvertinti poveikį užimtumui, tik trečdaliu nagrinėtų atvejų buvo nustatytos rodiklių pradinės ir tikslinės reikšmės tiems 
švietimo tikslams, kurie yra labiausiai susiję su užimtumu (profesinio rengimo ir mokymo, mokymosi visą gyvenimą ir 
tretinio išsilavinimo įgijimo). 

„Siekiant atsižvelgti į šiuos trūkumus, mes ataskaitoje pateikėme keletą rekomendacijų, kurios – jei bus įgyvendintos – toliau 
gerins ES sanglaudos politikos išlaidas švietimui“, – daro išvadą Iliana Ivanova. 

Auditoriai rekomenduoja, kad rengdamasi kitam programos laikotarpiui, Komisija turėtų nustatyti rodiklius, kuriems turėtų 
būti nustatytos pradinės ir tikslinės reikšmės pagal kiekvieną investavimo prioritetą. 

Valstybėms narėms paprašius atlikti programų pataisymus, Komisija turėtų paskatinti nustatyti aiškią sąsają tarp 
investavimo prioritetų ir atitinkamų kiekybiškai įvertintų ir pamatuojamų rezultatų rodiklių. Ji taip pat turėtų užtikrinti, kad 
būtų pateikti paaiškinimai dėl finansinių asignavimų pakeitimų, nurodant kokybinę ir kiekybinę informaciją kiekvienam 
rodiklių pakeitimui. 
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Valstybės narės turėtų užtikrinti aiškią sąsają tarp atrinktų projektų ir ES švietimo tikslų vykdymo. Jos turėtų sistemingai 
nustatyti tinkamus rodiklius, kad būtų galima parodyti projektų tikrąjį poveikį galutiniams dalyviams ir stebėti pažangą 
vykdant švietimo tikslus. 

Tam tikrais atvejais Komisija ir valstybės narės turėtų tikslingiau paskirstyti finansavimą priemonėms, kurios sustiprina 
sąsają tarp švietimo ir užimtumo, ir turėtų užtikrinti, kad išdavos būtų tinkamai stebimos. 

Pastabos leidėjams 

Europos Sąjungoje švietimo politikos kompetencija visiškai ir išimtinai priklauso valstybėms narėms. ES strategijos yra 
priimamos Tarybos išvadų forma, kurios nėra teisiškai privalomos ES valstybėms narėms. Tačiau Sąjunga turi kompetenciją 
remti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių veiksmus švietimo srityje. ES švietimo tikslai yra pateikti švietimo ir lavinimo 
2010 m., švietimo ir lavinimo 2020 m. ir „Europa 2020“ strateginėse programose. 

Tiesioginis švietimui skirtas ES finansavimas yra ribotas palyginti su nacionalinėmis investicijomis. 2014–2020 m. planuojami 
Europos socialinio fondo asignavimai švietimui iš viso sudaro apie 27 milijardus eurų. Palyginimui, ES valstybių narių 
švietimo išlaidos nuo 2007 m. iki 2011 m. sudarė apie 3,2 trilijono eurų. 

Specialioji ataskaita Nr. 16/2016 „ES švietimo tikslai: programos suderintos, bet yra su veiklos rezultatų vertinimu susijusių 
trūkumų“ skelbiama 23 ES kalbomis eca.europa.eu. 

 


