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Poraba EU na področju izobraževanja: programi so skladni s cilji, niso pa 
vedno povezani z zaposlovanjem, pravijo revizorji EU 

Po navedbah v novem poročilu Evropskega računskega sodišča je poraba EU za izobraževanje skladna s cilji 
Unije, določbe o vzpostavitvi jasne povezave med izobraževanjem in zaposlovanjem pa niso bile vedno 
uporabljene.  

„Brezposelnost je bila eden od največjih izzivov za EU v zadnjih letih, zato so vlaganja v izobraževanje izredno pomembna, saj 
je v EU stopnja brezposelnosti trikrat nižja za osebe z visokošolsko izobrazbo,” je izjavila članica Evropskega računskega 
sodišča Iliana Ivanova, pristojna za poročilo. „V strategiji Evropa 2020 so zato za cilje na področju izobraževanja opredeljeni 
tudi ožji cilji. EU je za podporo izobraževanju v okviru kohezijske politike dodelila približno 33 milijard EUR za obdobje 2007–
2013 in približno 27 milijard EUR za obdobje 2014–2020.” 

Revizorji so ocenili, ali so bili cilji EU na področju izobraževanja ustrezno upoštevani v operativnih programih za obdobje 
2007–2013 in v vzorcu projektov, povezanih z njimi. Zaključili so, da so bili cilji sicer ustrezno upoštevani, vendar nekateri 
vidiki pristopa, uporabljenega pri intervencijah, niso bili opisani, pri orodjih za spremljanje pa so obstajale pomanjkljivosti. 
To potrjuje tudi nemožnost sistematičnega prikaza uspešnosti revidiranih projektov zaradi pomanjkanja kvantificiranih ciljev 
in kazalnikov uspešnosti. 

Za obdobje 2014–2020 so bile opažene izboljšave. Toda po mnenju revizorjev še vedno obstaja nekaj slabosti, ki bi lahko 
vplivale na spremljanje uspešnosti in poročanje o njej, poleg tega pa ni bilo vedno jasne povezave med ukrepi na področju 
izobraževanja, ki jih je financirala EU, in njihovim učinkom na zaposljivost. Projekti Evropskega socialnega sklada vključujejo 
dolgoročne kazalnike za merjenje učinka na zaposlovanje, vendar so bile samo pri tretjini preučenih primerov določene 
izhodiščne in ciljne vrednosti za tiste cilje na področju izobraževanja, ki so najtesneje povezani z zaposlovanjem: poklicno 
izobraževanje in usposabljanje, vseživljenjsko učenje in terciarna izobrazba. 

„Za odpravo teh pomanjkljivosti smo v poročilo vključili več priporočil, ki bodo po našem mnenju še izboljšala porabo EU za 
izobraževanje v okviru kohezijske politike, če bodo izvršena,” je ugotovila Iliana Ivanova. 

Revizorji priporočajo, naj Komisija pri pripravah na naslednje programsko obdobje opredeli kazalnike, za katere bi bilo treba 
v okviru posameznih prioritet za vlaganje določiti izhodiščne in ciljne vrednosti. 

Kadar države članice zahtevajo spremembe programov, bi morala Komisija spodbujati jasno povezavo med prioritetami za 
vlaganje ter ustreznimi kvantificiranimi in merljivimi kazalniki rezultatov. Poleg tega bi morala zagotoviti, da bi države 
članice pojasnile spremembe pri dodelitvah finančnih sredstev in v pojasnila vključile kvalitativne in kvantitativne podatke za 
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vse spremembe kazalnikov. 

Države članice bi morale zagotoviti jasno povezavo med izbranimi projekti in doseganjem ciljev EU za področje 
izobraževanja. Morale bi sistematično uvajati ustrezne kazalnike, ki bi prikazovali dejanske učinke projektov na končne 
udeležence, in spremljati napredek pri doseganju ciljev na področju izobraževanja. 

Komisija in države članice bi morale financiranje usmerjati predvsem v ukrepe, ki krepijo povezavo med izobraževanjem in 
zaposlovanjem, ter zagotoviti ustreznejše spremljanje izidov. 

Opombe za urednike 

V EU so za politiko izobraževanja pristojne v celoti in samo države članice. Strategije EU se sprejmejo kot sklepi Sveta, ki niso 
pravno zavezujoči za države članice EU. Unija pa je pristojna za podpiranje, usklajevanje in dopolnjevanje ukrepov držav 
članic na področju izobraževanja. Cilji EU na področju izobraževanja so prikazani v strateških okvirih Izobraževanje in 
usposabljanje 2010, Izobraževanje in usposabljanje 2020 ter Evropa 2020. 

Neposredno financiranje tega področja, ki ga zagotavlja EU, je v primerjavi z nacionalnimi vlaganji skromno. Za obdobje 
2014–2020 načrtovana sredstva iz Evropskega socialnega sklada, namenjena za področje izobraževanja, znašajo skupaj 
približno 27 milijard EUR, poraba držav članic EU med letoma 2007 in 2011 pa je znašala približno 3,2 trilijona EUR. 

Posebno poročilo št. 16/2016 – Cilji EU za področje izobraževanja: programi so usklajeni, toda pri merjenju uspešnosti 
obstajajo pomanjkljivosti je na voljo v 23 jezikih EU na eca.europa.eu. 

 


