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Wydatki UE na edukację – według unijnych kontrolerów programy są 
zgodne z celami, ale niekiedy brakuje powiązania z zatrudnieniem 

Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wydatki UE na edukację są 
zgodne z unijnymi celami, jednak nie zawsze wykorzystuje się narzędzia ustanawiające wyraźne powiązanie 
pomiędzy edukacją a zatrudnieniem.  

– W ostatnich latach bezrobocie jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska. Inwestowanie 
w edukację jest niezwykle istotne, gdyż stopa bezrobocia w UE jest trzy razy niższa wśród osób z wyższym poziomem 
wykształcenia – mówi Iliana Iwanowa, członek Trybunału odpowiedzialna za to sprawozdanie. – Z tego powodu w strategii 
„Europa 2020” określono ilościowo cele w dziedzinie edukacji. Na wsparcie edukacji za pośrednictwem polityki spójności UE 
przeznaczyła około 33 mld euro w latach 2007-2013 i około 27 mld euro na lata 2014-2020. 

Kontrolerzy ocenili, czy w programach operacyjnych na lata 2007-2013 oraz w próbie powiązanych projektów dostatecznie 
wzięto pod uwagę cele UE w dziedzinie edukacji. Ustalili, że mimo uwzględnienia tych celów niektóre aspekty strategii 
interwencji nie zostały opisane, a w narzędziach monitorowania wystąpiły pewne niedociągnięcia. Wnioski kontrolerów 
potwierdził fakt, że brak określonych ilościowo celów i wskaźników wyników uniemożliwiał systematyczne wykazywanie, czy 
w ramach skontrolowanych projektów osiągnięto zakładane wyniki. 

W programach i projektach na lata 2014-2020 odnotowano pewną poprawę w tym zakresie. W opinii kontrolerów nadal 
jednak występują niedociągnięcia, które mogą negatywnie wpływać na monitorowanie wyników i sprawozdawczość. Nie 
zawsze również występuje wyraźne powiązanie między finansowanymi ze środków UE działaniami w dziedzinie edukacji 
a ich wpływem na szanse zatrudnienia. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmują długofalowe 
wskaźniki wpływu na zatrudnienie, jednak tylko w jednej trzeciej ze skontrolowanych przypadków występowały wartości 
początkowe i końcowe dotyczące tych celów w dziedzinie edukacji, które były najściślej powiązane z zatrudnieniem – 
kształcenie i szkolenie zawodowe, uczenie się przez całe życie i wykształcenie wyższe. 

– W odpowiedzi na te niedociągnięcia Trybunał zamieścił w swoim sprawozdaniu kilka zaleceń, które, o ile zostaną 
zrealizowane, pomogą jego zdaniem zwiększyć skuteczność unijnych wydatków na politykę spójności w dziedzinie edukacji – 
dodaje Iliana Iwanowa. 

Kontrolerzy UE zalecają, by w trakcie przygotowań do kolejnego okresu programowania Komisja rozważyła określenie 
wskaźników, w przypadku których wartości wyjściowe i docelowe powinny zostać ustalone dla poszczególnych priorytetów 
inwestycyjnych. 
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W przypadku gdy państwa członkowskie chcą wprowadzić zmiany w programach, Komisja powinna zachęcać je do 
ustanawiania wyraźnego powiązania między priorytetami inwestycyjnymi a stosownymi, określonymi ilościowo 
i wymiernymi wskaźnikami rezultatu. Komisja powinna również zapewnić, by państwa członkowskie wyjaśniały przyczyny 
zmian w przydziale środków, podając informacje jakościowe i ilościowe w związku z wszelkimi zmianami we wskaźnikach. 

Państwa członkowskie powinny wykazać wyraźne powiązanie między wybranymi projektami a osiąganiem celów UE 
dotyczących edukacji. Konieczne jest również, by systematycznie ustanawiały odpowiednie wskaźniki rezultatu w celu 
wykazywania rzeczywistego wpływu projektu na uczestników końcowych oraz monitorowania postępów w realizacji celów 
w dziedzinie edukacji. 

W stosownych przypadkach Komisja i państwa członkowskie powinny lepiej ukierunkować finansowanie na działania 
wzmacniające powiązanie między edukacją a zatrudnieniem. Wskazane jest także, by zapewniły odpowiednie 
monitorowanie wyników. 

Informacje dla redaktorów 

Polityka w dziedzinie edukacji w Unii Europejskiej należy w całości i wyłącznie do kompetencji państw członkowskich. Unijne 
strategie w tym obszarze przyjmowane są w formie konkluzji Rady, które nie są wiążące dla państw członkowskich. Do zadań 
UE należy jednak wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich w dziedzinie edukacji. Cele UE 
w tej dziedzinie określono w strategiach „Edukacja i szkolenie 2010”, „Edukacja i szkolenie 2020” i „Europa 2020”. 

W porównaniu z wkładem krajowym UE bezpośrednio przekazuje na edukację jedynie ograniczone środki. Środki 
przydzielone na edukację z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 wynoszą łącznie około 27 mld euro. 
Dla porównania w latach 2007-2011 państwa członkowskie poniosły wydatki na edukację w kwocie rzędu 3,2 biliona euro. 

Sprawozdanie specjalne nr 16/2016 „Cele UE w dziedzinie edukacji – programy są spójne, ale występują niedociągnięcia 
w pomiarze wyników” jest dostępne w 23 językach UE na stronie internetowej eca.europa.eu. 

 


