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ES izdevumi izglītības jomā: programmas atbilst mērķiem, bet ne vienmēr ir 
nodrošināta saikne ar nodarbinātību, uzskata ERP revidenti 

Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka ES izdevumi izglītības jomā saskan ar Savienības mērķiem, 
bet ne vienmēr ir izmantoti noteikumi, lai izveidotu skaidru saikni starp izglītību un nodarbinātību.  

“Bezdarbs ir viena no lielākajām problēmām, ar kuru pēdējos gados ir saskārusies Eiropas Savienība. Ieguldījums izglītībā ir 
ļoti svarīgs, jo ES bezdarba līmenis ir trīs reizes zemāks cilvēkiem ar augstāku izglītību,” saka par šo ziņojumu atbildīgā 
ERP locekle Iliana Ivanova. “Tāpēc stratēģijā "Eiropa 2020” ir identificēti uzdevumi izglītības mērķu sasniegšanai. Izglītības 
atbalstam, izmantojot kohēzijas politiku, 2007.–2013. gadā ES bija piešķīrusi aptuveni 33 miljardus EUR, bet 2007.–
2013. gadā – aptuveni 27 miljardus EUR”. 

Revidenti vērtēja, vai ES izglītības mērķi ir pietiekami ņemti vērā 2007.–2013. gada darbības programmās un ar tām saistīto 
projektu izlasē. Revidenti secināja, ka kopumā mērķi bija pienācīgi ņemti vērā, tomēr atsevišķi intervences loģikas elementi 
nebija aprakstīti un uzraudzības instrumentos bija trūkumi. To apstiprināja fakts, ka nebija iespējams sistemātiski parādīt 
projektu rezultātus, jo nebija skaitļos izteiktu mērķu un darbības rezultātu rādītāju. 

Attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu tika konstatēti uzlabojumi. Tomēr revidenti uzskata, ka joprojām ir dažas 
nepilnības, kas var ietekmēt darbības rezultātu uzraudzību un ziņošanu, un ne vienmēr pastāv skaidra saikne starp 
ES finansētajiem izglītības pasākumiem un to ietekmi uz nodarbināmību. Kaut arī Eiropas Sociālā fonda projektiem ir rādītāji, 
ar ko mērīt ietekmi uz nodarbinātību, tomēr attiecībā uz tiem mērķiem izglītības jomā, kuri ir visciešāk saistīti ar 
nodarbinātību – profesionālo izglītību un apmācību, mūžizglītību un augstākās izglītības iegūšanu –, atsauces vērtības un 
mērķvērtības bija noteiktas tikai trešdaļā pārbaudīto gadījumu. 

“Šo trūkumu novēršanai šajā ziņojumā esam snieguši vairākus ieteikumus un uzskatām, ka to īstenošana ļaus turpmāk 
uzlabot ES kohēzijas politikas izdevumus izglītības jomā,” secina Iliana Ivanova. 

Nākamā plānošanas perioda sagatavošanā revidenti iesaka Komisijai precizēt rezultātu rādītājus, kam atsauces vērtības un 
mērķvērtības jānosaka katrai investīciju prioritātei. 

Gadījumos, kad dalībvalstis lūdz izdarīt grozījumus programmās, Komisijai ir jāveicina skaidras saiknes izveide starp 
investīciju prioritātēm un pienācīgiem skaitļos izteiktiem un izmērāmiem rezultātu rādītājiem. Tai arī jānodrošina, lai 
dalībvalstis sniegtu paskaidrojumus par finanšu piešķīrumu pārplānošanu, iekļaujot kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju 
par visām izmaiņām rādītājos. 
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Dalībvalstīm jānodrošina skaidra saikne starp atlasītajiem projektiem un ES izglītības mērķu sasniegšanu. Tām sistemātiski 
jāievieš atbilstoši rādītāji, lai parādītu projekta faktisko ietekmi uz galīgajiem dalībniekiem un uzraudzītu virzību uz izglītības 
mērķu sasniegšanu. 

Attiecīgos gadījumos Komisijai un dalībvalstīm mērķtiecīgāk jāvirza finansējums pasākumiem, kas nostiprina saikni starp 
izglītību un nodarbinātību, un jānodrošina iznākuma pienācīga uzraudzība. 

Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Savienībā izglītības politika ir pilnā un ekskluzīvā dalībvalstu kompetencē. ES stratēģijas ir pieņemtas Padomes 
ieteikumu veidā, un ES dalībvalstīm tās nav juridiski saistošas. Tomēr Savienības kompetencē ir atbalstīt, koordinēt vai 
papildināt dalībvalstu darbību izglītības jomā. ES izglītības mērķi ir izklāstīti dokumentos “Izglītība un apmācība 2010”, 
“Izglītība un apmācība 2020” un stratēģijas “Eiropa 2020” stratēģiskajos satvaros. 

ES finansējums, ko tieši piešķir izglītībai, ir ierobežots salīdzinājumā ar valsts ieguldījumu šajā jomā. 2014.–2020. gadam 
plānotais Eiropas Sociālā fonda piešķīrums izglītībai kopā ir aptuveni 27 miljardi EUR. Turpretī ES dalībvalstu izdevumi 
izglītības jomā no 2007. līdz 2011. gadam bija 3,2 triljoni EUR. 

Īpašais ziņojums Nr. 16/2016 “ES izglītības mērķi: programmas saskaņotas, bet darbības rezultātu mērīšanā ir trūkumi” ir 
pieejams 23 ES valodās Palātas tīmekļa vietnē eca.europa.eu. 

 


