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Audiitorite sõnul on programm „Erasmus+“ edukas
Euroopa kaubamärk, kuid selle tulemuslikkust tuleb
paremini mõõta
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt loob programmi „Erasmus+“ raames toimuv õpiränne
palju mitmesugust Euroopa lisaväärtust ja mõjutab positiivselt osalejate suhtumist Euroopa Liitu –
üksinda ei suudaks riigid sellist mõju saavutada. Audiitorid leidsid siiski, et programmi
tulemuslikkuse mõõtmiseks kasutatavad näitajad tuleks seatud eesmärkidega paremini ühildada.
Samuti leidsid audiitorid, et hoolimata mõningasest lihtsustamisest on kandideerimis- ja
aruandlusprotsessid endiselt liiga keerukad.
Programmi „Erasmus+“ eesmärk on anda õppuritele ja personalile võimalus omandada oskusi ning
saavutada isiklik, sotsiaalhariduslik ja kutsealane areng tänu õppimisele, koolitustele, töökogemusele
või vabatahtlikule tööle välismaal. Eesmärk on ka parandada kvaliteeti ning soodustada innovatsiooni,
tipptaset ja rahvusvahelistumist haridusasutustes.
Audiitorid hindasid programmi „Erasmus+“ õpirände (programmi hariduse ja koolituse valdkonna
põhimeede, mis hõlmab üle poole programmi 16,45 miljardi euro suurusest eelarvest) tulemuslikkust
ja Euroopa lisaväärtust. 2018. aasta jaanuariks oli õpirändes osalenud enam kui 2,3 miljonit õppurit ja
töötajat.
Üldiselt on programmi „Erasmus+“ õpiränne enamiku seatud eesmärkidest saavutanud. Kriitika poole
pealt leidsid audiitorid, et programmi tulemuslikkuse mõõtmiseks kasutatavad näitajad tuleks seatud
eesmärkidega paremini ühildada.
„Programm „Erasmus+“ on võimaldanud miljonitel inimestel välismaal õppida, koolitust saada ja
töötada, ning see on teinud programmist tuntud ja eduka ELi kaubamärgi,“ ütles aruande eest
vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Rimantas Šadžius. „Erasmus+ õpiränne loob palju mitmesugust
Euroopa lisaväärtust ka lisaks õigusnõuetele, nt liikuvuse strateegiline käsitlusviis, Euroopa identiteedi
tugevdamine ja mitmekeelsus. Neid elemente tuleks hinnata tulemuslikkuse hindamise käigus.“
Võrreldes eelmiste programmidega sisaldab programm „Erasmus+“ mitmeid uuendusi, mis
võimaldavad liikuvuse valdkonna haldust lihtsustada. Audiitorite sõnul on kandideerimis- ja
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aruandlusmenetlused siiski endiselt liiga keerukad. Uuenduslik üliõpilaste õppelaenu tagamise
rahastu ei ole samuti oodatud tulemusi saavutanud.
Järgmise programmi „Erasmus+“ jaoks annavad audiitorid Euroopa Komisjonile järgmised soovitused:
•
soovitada täiendavaid Euroopa lisaväärtuse elemente, mis tuleks projektide heakskiitmise
etapis tähtsuse järjekorda seada, neid tuleks jälgida ja nende kohta aru anda;
•
parandada saavutatud eesmärkide hindamist ja seada vahendite jaotamisel prioriteediks
tulemuslikkus;
•

lihtsustada programmi veelgi tõhustatud IT-vahendite abil, et vähendada halduskoormust;

•
lisada kooliõpilaste õpiränne programmi „Erasmus+“ liikuvusmeetmetesse ja kaaluda
doktorantidele suurema paindlikkuse võimaldamist;
•
kaaluda võimalust võtta uuesti kasutusele klassiruumis toimuva traditsioonilise keeleõppe
rahastamine;
•
lisada üliõpilaste õppelaenu tagamise rahastusse doktorantide ja bakalaureuseõppe
tudengite õpiränne.

Toimetajatele
Programmiga „Erasmus+“ toetatakse hariduse ja koolituse, noorte ning spordi valdkonna meetmeid ja
selle eelarve perioodil 2014–2020 on 16,45 miljardit eurot. Programm hõlmab kõrgharidust,
kutseharidust ja -õpet, kooliharidust, täiskasvanuharidust, noorte- ja spordivaldkonda.
Kaheksakümmend protsenti programmist rakendavad riiklikud bürood kaudse eelarve täitmise
raames.
Programmi „Erasmus+“ kõrgem eesmärk on aidata Euroopa riikidel haridus- ja koolitussüsteeme
ajakohastada ja parandada, tugevdades nende rolli majanduskasvu, tööhõive, konkurentsivõime,
innovatsiooni ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendajatena.
Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning ka
teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade sidusrühmad ja
tsiviilühiskonna esindajad. Valdav osa kontrollikoja aruannetes antud soovitustest viiakse ka ellu.
Täidetud soovituste suur osakaal näitab kontrollikoja töö kasulikkust ELi kodanike jaoks.
Eriaruanne nr 22/2018: „Liikuvus programmi „Erasmus+“ raames: miljonid osalejad ja mitmekülgne
Euroopa lisaväärtus, tulemuslikkuse mõõtmist tuleb aga veelgi parandada“ on kättesaadav Euroopa
Kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu ELi 23 keeles.
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