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Európai Számvevőszék: az Erasmus+ program sikeres
uniós „márkanév”, de jobb teljesítménymérésre lenne
szükség
Az Európai Számvevőszék most közzétett jelentése szerint az Erasmus+ program kedvezően alakítja
a résztvevők véleményét az Európai Unióról, és több formában is létrehoz európai hozzáadott
értéket, mivel külön-külön eljárva ilyen hatást az országok nem tudnának elérni. A számvevők
megállapították azonban, hogy a program teljesítményét mérő mutatókat jobban össze kellene
hangolni annak célkitűzéseivel. Ezenkívül a pályázati és adatközlési eljárások a már végrehajtott
egyszerűsítési intézkedések ellenére is összetettek maradtak.
Az Erasmus+ program célja, hogy tanulmányok, képzések, szakmai tapasztalatszerzés vagy önkéntes
munka révén lehetőséget nyújtson a tanulók és oktatók számára új képességek megszerzésére,
valamint a személyes, szociálpedagógiai és szakmai fejlődésre. Célja továbbá a minőség javítása,
valamint az innováció, a kiválóság és a nemzetközi irányultság ösztönzése az oktatási intézményekben.
A számvevők értékelték a Erasmus+ mobilitási összetevőjének teljesítményét és európai hozzáadott
értékét: ez a program egyik fő intézkedése az oktatás és a képzés terén, amely a program
16,45 milliárd eurós költségvetésének több mint felét teszi ki. 2018 januárjáig több mint 2,3 millió
tanuló és oktató részesült az Erasmus+ Mobilitás által nyújtott lehetőségekben.
Összességében az Erasmus+ elérte a számára kitűzött célok többségét. A számvevők megállapították
azonban, hogy a program teljesítményét mérő mutatókat jobban össze kellene hangolni annak
célkitűzéseivel.
„Az Erasmus+ emberek milliói számára tette lehetővé, hogy külföldön folytathassanak tanulmányokat,
szakképzést, illetve szerezzenek munkatapasztalatot, ezáltal egy jól ismert és sikeres uniós
márkanévvé vált – jelentette ki Rimantas Šadžius, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Az
Erasmus+ Mobilitás a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeken túl több más módon is
európai hozzáadott értéket teremt: stratégiai megközelítést kínál a mobilitás kérdéséhez, erősíti az
európai identitás érzését és elősegíti a többnyelvűséget. Ezekre a tényezőkre is ki kell térni a
teljesítmény-értékelés keretében.”

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről.
A jelentés teljes szövege itt tölthető le: www.eca.europa.eu.
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A korábbi programokhoz képest az Erasmus+ számos innovációt vezetett be, amelyek célja az
igazgatási terhek csökkentése a mobilitás terén. A számvevők szerint azonban a pályázati és
adatközlési eljárások továbbra is túl összetettek maradtak. Ezenkívül az innovatív diákhitelgaranciaeszköz sem érte el a várt eredményeket.
A jövőbeni Erasmus+ programokra vonatkozóan a Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi az
Európai Bizottságnak:
•
tegyen javaslatot európai hozzáadott értéket létrehozó új elemekre, amelyeket a projektek
értékelési szakaszában prioritási sorrendbe kell rendezni, illetve nyomon kell követni és be kell
számolni róluk;
•
javítson a célkitűzések elérésének mérésén, valamint a források elosztásakor kezelje
kiemelten a teljesítményt;
•
az informatikai eszközök javításával egyszerűsítse tovább a rendszert az igazgatási terhek
csökkentése érdekében;
•
az Erasmus+ Mobilitást terjessze ki a középiskolai diákok körére is, valamint fontolja meg a
rendszer rugalmasabbá tételét a PhD-hallgatók számára;
•
mérje fel annak lehetőségét, hogy újra bevezethető-e a hagyományos osztálytermi
nyelvoktatás finanszírozása;
•
a diákhitelgarancia-eszközt terjessze ki a doktori és posztgraduális képzésben részt vevő
diákok mobilitására is.

A szerkesztők figyelmébe
Az Erasmus+ program az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén nyújt támogatást, és a 2014–2020as időszakra 16,45 milliárd euró összegű költségvetéssel rendelkezik. A program a felsőoktatás, a
szakképzés, az iskolai oktatás, a felnőttképzés, az ifjúság, valamint a sport területét fedi le. A program
végrehajtására nyolcvan százalékban közvetett irányítás keretében, tagállami ügynökségek révén
kerül sor.
Az Erasmus+ magasabb szintű célkitűzése az uniós tagállamok támogatása oktatási és képzési
rendszerük korszerűsítésében és továbbfejlesztésében, és e rendszerek a növekedés, foglalkoztatás,
versenyképesség, innováció és társadalmi kohézió fő mozgatórugójaként játszott szerepének
megerősítésében.
Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának,
valamint az egyéb érdekelt feleknek, például a nemzeti parlamenteknek, ágazati szereplőknek és a
civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott ajánlások döntő többsége a
gyakorlatban végrehajtásra kerül. Ajánlásaink kedvező fogadtatása arról tanúskodik, hogy munkánk az
uniós polgárok javát szolgálja.
A „Mobilitás az Erasmus+ program keretében: Több millióan vesznek részt a mobilitási programokban
és számos területen jön létre európai hozzáadott érték, a teljesítmény mérése azonban fejlesztésre
szorul” című 22/2018. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék
honlapján (eca.europa.eu).
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