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EU:s utbildningsutgifter: programmen motsvarar målen men är inte alltid 
kopplade till sysselsättning, säger revisionsrättens revisorer 

EU:s utgifter för utbildning är i linje med unionens mål, men man gör inte alltid en tydlig koppling mellan 
utbildning och sysselsättning, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten.  

”Arbetslösheten är en av Europeiska unionens största utmaningar på senare år. Investeringar i utbildning är av avgörande 
betydelse eftersom arbetslösheten i EU är tre gånger lägre för människor med högre utbildning”, säger Iliana Ivanova, den 
ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Därför fastställs målvärden för utbildningsmålen i Europa 2020-
strategin. EU fördelade cirka 33 miljarder euro under 2007–2013 och cirka 27 miljarder euro under 2014–2020 i stöd till 
utbildning via sammanhållningspolitiken.” 

Revisorerna bedömde om EU:s utbildningsmål hade beaktats på lämpligt sätt i de operativa programmen för 2007–2013 
och i ett urval motsvarande projekt. De drog slutsatsen att trots att målen hade beaktats på lämpligt sätt beskrevs inte vissa 
delar av interventionslogiken och det fanns brister i övervakningsverktygen. Detta bekräftades av att projektens resultat 
inte kunde påvisas systematiskt på grund av att det saknades kvantifierade mål och resultatindikatorer. 

För perioden 2014–2020 kunde vi notera vissa förbättringar. Men det finns fortfarande en del brister som kan ha en effekt 
på övervakningen och rapporteringen av resultatet, och det finns inte alltid en tydlig koppling mellan EU-finansierade 
utbildningsåtgärder och deras effekt på anställbarheten. Projekten inom Europeiska socialfonden innefattar långsiktiga 
indikatorer som mäter effekten på anställbarheten, men endast en tredjedel av de fall som vi granskade hade utgångs- och 
målvärden för de utbildningsmål som är närmast kopplade till sysselsättning, nämligen yrkesutbildning, livslångt lärande och 
eftergymnasial utbildning. 

”Vi lämnar en rad rekommendationer i rapporten för att man ska komma till rätta med dessa brister och vi tror att de om de 
genomförs kommer att förbättra EU:s sammanhållningsutgifter för utbildning”, säger Iliana Ivanova. 

Revisorerna rekommenderar att kommissionen under förberedelserna inför nästa programperiod fastställer indikatorer 
med utgångs- och målvärden för varje investeringsprioritering. 

I de fall då medlemsstaterna begär ändringar av operativa program bör kommissionen uppmuntra att det görs en tydlig 
koppling mellan de operativa programmens investeringsprioriteringar och lämpliga kvantifierade och mätbara 
resultatindikatorer. Den bör även se till att medlemsstaterna lämnar en förklaring till ändrade ekonomiska anslag, med 
kvalitativ och kvantitativ information om eventuella ändringar av indikatorerna. 
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Medlemsstaterna bör se till att det finns en tydlig koppling mellan de utvalda projekten och uppnåendet av EU:s 
utbildningsmål. De bör systematiskt fastställa lämpliga indikatorer som visar projektets faktiska effekter på de slutliga 
deltagarna och övervaka framstegen i förhållande till utbildningsmålen. 

Vid behov bör kommissionen och medlemsstaterna mer specifikt rikta finansieringen till åtgärder som stärker kopplingen 
mellan utbildning och anställning och se till att utfallen övervakas ordentligt. 

Meddelande till redaktörerna 

Inom EU är utbildningspolitiken medlemsstaternas fulla och exklusiva behörighet. EU-strategier antas i form av rådets 
slutsatser som inte är rättsligt bindande för EU:s medlemsstater. EU har dock befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, 
samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder på utbildningsområdet. EU:s utbildningsmål beskrivs i stora drag i 
Utbildning 2010, Utbildning 2020 och i de strategiska ramarna för Europa 2020. 

Den direkta EU-finansieringen till utbildning är begränsad jämfört med de nationella investeringarna. De planerade anslagen 
till utbildning från Europeiska socialfonden för 2014–2020 uppgår till cirka 27 miljarder euro. Det kan jämföras med EU-
medlemsstaternas utbildningsutgifter mellan 2007 och 2011 som var i storleksordningen 3,2 biljoner euro. 

Särskild rapport nr 16/2016 EU:s utbildningsmål: programmen motsvarar målen men resultatmätningen är bristfällig finns 
på 23 EU-språk på eca.europa.eu. 

 


