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„Erasmus+“: sėkmingas Europos ženklas, tačiau būtina
geriau vertinti veiksmingumą“, teigia ES auditoriai
Kaip nurodyta naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, studentų judumas pagal programą
„Erasmus +“ generuoja daug Europos pridėtinės vertės formų ir turi teigiamos įtakos dalyvių
požiūriui į ES – šalys, veikdamos pavieniui, negalėtų užtikrinti tokio poveikio. Tačiau auditoriai
nustatė, kad rodikliai, kurie yra naudojami Programos veiksmingumui matuoti, turėtų būti geriau
suderinti su jos tikslais. Jie priduria, kad nepaisant tam tikro supaprastinimo, paraiškų ir ataskaitų
teikimo procesai vis dar yra sudėtingi.
Programos „ Erasmus+“ tikslas – besimokantiems asmenims ir darbuotojams suteikti galimybę įgyti
įgūdžių ir tobulėti asmenine, socialine, mokymosi bei profesine prasme studijuojant, mokantis, įgyjant
darbo patirties arba užsiimant savanoriška veikla užsienyje. Ja taip pat siekiama pagerinti švietimo
organizacijų darbo kokybę ir skatinti inovacijas, kompetenciją ir tarptautinimą.
Auditoriai įvertino vieno pagrindinių Programos veiksmų švietimo ir mokymų srityje, „Erasmus+
Judumo“, kuriam tenka daugiau kaip pusė 16,45 milijardo eurų biudžeto, veiksmingumą ir Europos
pridėtinę vertę. Iki 2018 m. sausio mėn. „Erasmus+ Judumu“ pasinaudojo daugiau kaip 2,3 milijono
besimokančių asmenų ir darbuotojų.
Iš esmės buvo pasiekti dauguma „Erasmus+ Judumui“ nustatytų tikslų. Tačiau auditoriai nustatė, kad
rodikliai, kurie yra naudojami Programos veiksmingumui matuoti, turėtų būti geriau suderinti su jos
tikslais.
Programa „Erasmus“ milijonams žmonių sudarė galimybes studijuoti, mokytis ir dirbti užsienyje, visa
tai lėmė šio ES „prekės ženklo“ žinomumą ir sėkmingumą, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos
Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius. – „Erasmus+ Judumas“ kuria daug Europos pridėtinės vertės
formų ne tik teisiniame pagrinde reikalaujamais būdais, kaip antai užtikrinamas strateginis požiūris į
judumą, padidėjęs Europos tapatybės suvokimas ir daugiakalbystė. Šie elementai turėtų būti vertinami
kaip veiksmingumo vertinimo dalis.“
Lyginant su ankstesnėmis programomis, programa „Erasmus+“ įvesta daug naujovių siekiant
supaprastinti administravimą judumo srityje. Tačiau auditoriai teigia, kad paraiškų ir ataskaitų
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos pagrindines mintis.
Visa ataskaita pateikta www.eca.europa.eu.
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teikimo procesai vis dar yra pernelyg sudėtingi. Negauti numatyti novatoriškos Studentų paskolų
garantijų sistemos rezultatai.
Dėl būsimos programos „Erasmus+“ auditoriai rekomenduoja Europos Komisijai:
•
siūlyti papildomus Europos pridėtinės vertės elementus, kurie projektų vertinimo etape
turėtų būti suskirstomi pagal svarbą, jie turėtų būtų stebimi ir apie juos turėtų būti teikiamos
ataskaitos;
•

pagerinti pasiektų tikslų vertinimą ir skirstant lėšas prioritetą skirti veiksmingumui;

•
dar labiau supaprastinti sistemą siekiant sumažinti administracinę naštą ir taikyti pagerintas IT
priemones;
•
įtraukti moksleivius į „Erasmus + Judumą“ ir apsvarstyti galimybę doktorantams suteikti
daugiau lankstumo.
•

įvertinti galimybę iš naujo nustatyti tradiciniam kalbų mokymui klasėse skirtą finansavimą;

•

į Studentų paskolų garantijų sistemą įtraukti doktorantų ir paskutinio kurso studentų judumą.

Pastabos leidėjams
Pagal programą „Erasmus+“ remiami veiksmai švietimo ir mokymo, jaunimo ir sporto srityse, o jos
2014–2020 m. laikotarpio biudžetas siekia 16,45 milijardo eurų. Programa apima aukštąjį mokslą,
profesinį rengimą ir mokymą, mokyklinį ugdymą, suaugusiųjų švietimą, jaunimą ir sportą. 80 %
Programos įgyvendinama taikant nacionalinių agentūrų vykdomą netiesioginį valdymą.
Aukštesnio lygio programos „Erasmus+“ tikslas – padėti Europos šalims modernizuoti ir pagerinti savo
švietimo ir mokymo sistemas, sustiprinant jų atliekamą augimo, užimtumo, konkurencingumo,
inovacijų ir socialinės sanglaudos skatinimo vaidmenį.
Europos Audito Rūmai pristato savo specialiąsias ataskaitas Europos Parlamentui ir ES Tarybai bei kitoms
suinteresuotosioms šalims, kaip antai nacionaliniams parlamentams, pramonės suinteresuotiesiems subjektams ir
pilietinės visuomenės atstovams. Didžioji dauguma mūsų ataskaitose pateikiamų rekomendacijų yra praktiškai
įgyvendinamos. Šis aukštas tikslų įgyvendinimo lygis atspindi mūsų darbo naudą ES piliečiams.
Specialioji ataskaita Nr. 22/2018 „Judumas pagal Programą „Erasmus+“: milijonai dalyvių ir daugialypė
Europos pridėtinė vertė, tačiau veiksmingumo vertinimas turi būti dar labiau pagerintas“ paskelbta
Europos Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu) 23 ES kalbomis.
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