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Výdavky EÚ na vzdelávanie: programy spĺňajú ciele, ale nie vždy sú 
prepojené so zamestnanosťou, konštatujú audítori EDA 

Z novej správy Európskeho dvora audítorov vyplýva, že výdavky EÚ na vzdelávanie sú v súlade s cieľmi Únie, 
ale ustanovenia týkajúce sa vytvorenia jasného prepojenia medzi vzdelávaním a zamestnanosťou sa nie vždy 
využívajú.  

„Nezamestnanosť je jednou z najväčších výziev, ktorej Európska únia v posledných rokoch čelí. Investície do vzdelávania majú 
zásadný význam, pretože miera nezamestnanosti EÚ je trikrát nižšia u ľudí s vyššou úrovňou vzdelania,” uvádza Iliana 
Ivanova, členka EDA zodpovedná za túto správu. „Z tohto dôvodu sú v stratégii Európa 2020 vytýčené cieľové hodnoty 
pre ciele v oblasti vzdelávania. EÚ vyčlenila na podporu vzdelávania prostredníctvom politiky súdržnosti približne 33 mld. 
EUR na obdobie 2007 – 2013 a približne 27 mld. EUR na obdobie 2014 – 2020.  

Audítori posudzovali, či ciele EÚ v oblasti vzdelávania boli v operačných programoch na obdobie 2007 – 2013 a vo vzorke 
súvisiacich projektov primerane zohľadnené. Dospeli k záveru, že napriek tomu, že ciele boli primerane zohľadnené, 
niektoré aspekty intervenčného prístupu neboli opísané a v monitorovacích nástrojoch boli nedostatky. Potvrdila to 
i skutočnosť, že výkonnosť projektov nebolo možné systematicky preukázať pre nedostatočné využitie kvantifikovaných 
cieľov a ukazovateľov výkonnosti. 

V súvislosti s rokmi 2014 až 2020 boli zaznamenané zlepšenia. Podľa názoru audítorov sú tu však stále isté nedostatky, ktoré 
môžu mať dosah na monitorovanie výkonnosti a predkladanie správ a nie je vždy jasné prepojenie medzi opatreniami 
financovanými EÚ v oblasti vzdelávania a ich dosahom na zamestnateľnosť. Zatiaľ čo projekty Európskeho sociálneho fondu 
obsahujú dlhodobé ukazovatele na meranie vplyvu na zamestnanosť, len v tretine preskúmaných prípadov boli 
východiskové a cieľové hodnoty pre tieto ciele v oblasti vzdelávania najviac prepojené so zamestnaním – odborné 
vzdelávanie a príprava, celoživotné vzdelávanie a dokončené terciárne vzdelanie.  

„Na riešenie týchto nedostatkov vyjadrujeme v správe viaceré odporúčania, ktoré, ak budú prijaté, podľa nášho názoru ešte 
viac zlepšia výdavky na vzdelávanie v oblasti politiky súdržnosti EÚ,“ na záver dodáva Iliana Ivanova. 

Audítori odporúčajú, aby Komisia pri príprave na ďalšie programové obdobie určila ukazovatele, ku ktorým by sa mali 
stanoviť východiskové a cieľové hodnoty pre každú investičnú prioritu. 

V prípade, že členské štáty žiadajú zmeny v programoch, Komisia by mala podporiť vytvorenie jasného prepojenia medzi 
investičnými prioritami a primeranými kvantifikovanými a merateľnými ukazovateľmi výsledkov. Mala by tiež zabezpečiť, 
aby členské štáty poskytli vysvetlenia zmien v pridelených finančných prostriedkoch vrátane kvalitatívnych a kvantitatívnych 
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informácií o akejkoľvek zmene ukazovateľov. 

Členské štáty by mali zabezpečiť jasné prepojenie medzi vybranými projektmi a dosahovaním cieľov EÚ v oblasti 
vzdelávania. Mali by systematickým spôsobom stanoviť primerané ukazovatele na preukázanie skutočných účinkov projektu 
na konečných účastníkov a monitorovať pokrok v dosahovaní cieľov v oblasti vzdelávania. 

Ak je to relevantné, Komisia a členské štáty by mali zamerať finančné prostriedky konkrétnejšie na opatrenia, ktorými sa 
posilňuje prepojenie medzi vzdelávaním a zamestnaním, a zabezpečiť, aby sa výstupy náležite monitorovali. 

Poznámky pre vydavateľov 

V rámci EÚ je politika vzdelávania v plnej a výlučnej právomoci členských štátov. Stratégie EÚ sa prijímajú vo forme záverov 
Rady, ktoré nie sú právne záväzné pre členské štáty EÚ. Únia však má právomoc podporovať, koordinovať alebo doplniť 
opatrenia členských štátov v oblasti vzdelávania. Ciele EÚ v oblasti vzdelávania sa uvádzajú v strategických rámcoch 
Vzdelávanie a odborná príprava 2010, Vzdelávanie a odborná príprava 2020 a Európa 2020.  

Finančné prostriedky EÚ priamo pridelené na vzdelávanie sú v porovnaní s vnútroštátnymi investíciami malé. V období 2014 
až 2020 sú naplánované rozpočtové prostriedky z Európskeho sociálneho fondu pridelené na vzdelávanie v celkovej výške 
približne 27 mld. EUR. Naopak výdavky členských štátov EÚ na vzdelávanie predstavovali v období 2007 až 2011 rádovo 3,2 
bil. EUR. 

Osobitná správa č. 16/2016 „Ciele EÚ v oblasti vzdelávania: programy sú zosúladené, ale v meraní výkonnosti sú nedostatky“ 
je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na adrese eca.europa.eu. 

 


