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Erasmus+: úspěšná evropská značka, která však potřebuje 
lepší měření výkonnosti, říkají auditoři  
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora mobilita studentů v rámci programu Erasmus+ 
vytváří evropskou přidanou hodnotu v mnoha podobách a má kladný účinek na postoje účastníků – 
země by nebyly schopny takového účinku dosáhnout samostatně. Auditoři však zjistili, že ukazatele, 
kterými se měří výkonnost programu, by měly být lépe sladěny s jeho cíli. Dodávají, že přes určité 
zjednodušení je podávání žádostí a podávání zpráv stále složité.  

Cílem programu Erasmus+ je poskytnout studentům a zaměstnancům možnost získat dovednosti a 
dosáhnout osobního, sociálně-vzdělávacího a profesního rozvoje, a to prostřednictvím studia, 
odborné přípravy, praxe nebo dobrovolnické činnosti v zahraničí. Program má také zlepšovat kvalitu a 
podporovat inovace, vysokou úroveň a internacionalizaci vzdělávacích organizací. 

Auditoři posuzovali výkonnost a evropskou přidanou hodnotu klíčové akce programu v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy, Erasmus+ mobilita, na níž připadá více než polovina rozpočtu ve výši 
16,45 miliardy EUR. Do ledna 2018 využilo možnosti účastnit se akce Erasmus+ mobilita více než 
2,3 milionu studentů a zaměstnanců.  

Akce Erasmus+ mobilita splnila většinu stanovených cílů. Auditoři kriticky hodnotili skutečnost, že 
ukazatele, kterými se měří výkonnost programu, by měly být lépe sladěny s jeho cíli.  

„Erasmus+ umožnil milionům osob studovat, vzdělávat se a pracovat v zahraničí, a stal se tak známou 
a úspěšnou značkou EU,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu Rimantas 
Šadžius. „Erasmus+ vytváří mnoho podob evropské přidané hodnoty, které přesahují požadavky 
stanovené v předpisech, jako je strategický přístup k mobilitě, zvýšení vědomí evropské identity a 
mnohojazyčnost. Tyto skutečnosti je třeba při hodnocení výkonnosti posuzovat.“ 

Ve srovnání s předchozími programy zavedl Erasmus+ mnoho inovací, které měly administrativu 
v oblasti mobility zjednodušit. Podle auditorů jsou však podávání žádostí a předkládání zpráv stále 
příliš složité. Inovativní nástroj pro záruky za studentské půjčky navíc nepřinesl očekávané výsledky. 

http://www.eca.europa.eu/
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Auditoři ve vztahu k programu Erasmus+ doporučili Komisi tato opatření: 

• navrhnout další formy evropské přidané hodnoty, které by se měly ve fázi hodnocení projektů 
seřadit dle priorit a měly by se monitorovat a vykazovat,  

• zlepšit měření dosažených cílů a při přidělování prostředků upřednostňovat výkonnost, 

• program dále zjednodušit pomocí lepších nástrojů IT, aby se snížila administrativní zátěž, 

• zařadit do akce Erasmus+ mobilita i žáky škol a zvýšit flexibilitu pro studenty doktorského 
studia, 

• posoudit možnost, zda znovu nezavést financování tradiční jazykové výuky ve třídě, 

• rozšířit nástroj pro záruky za studentské půjčky i na mobilitu v doktorském a bakalářském 
studiu. 

 

Poznámky pro redaktory 

Program Erasmus+ slouží k podpoře vzdělávání a odborné přípravy, mládeže a sportu s celkovým 
rozpočtem 16,45 miliardy EUR na období 2014–2020. Program se týká vysokoškolského vzdělávání, 
odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých, mládeže a sportu. 
Program z 80 % provádějí národní agentury v nepřímém řízení. 

Obecnějším cílem programu Erasmus+ je pomáhat evropským zemím modernizovat a zdokonalovat 
jejich systémy vzdělávání a odborné přípravy a posilovat jejich úlohu jakožto faktorů růstu, 
zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, inovací a sociální soudržnosti. 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším subjektům, které 
o to mají zájem, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a zástupci 
občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je uvedena do 
praxe. Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany EU. 

Zvláštní zpráva č. 22/2018 „Mobilita v programu Erasmus+: miliony účastníků a různorodá evropská 
přidaná hodnota, avšak je třeba dále zlepšovat měření výkonnosti“ je k dispozici na internetové 
stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 

 

 

 


