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Programma “Erasmus+”: veiksmīgs ES zīmols, taču
jāuzlabo darbības rezultātu novērtēšana, norāda revidenti
Studentu mobilitāte saskaņā ar programmu “Erasmus+” rada daudzveidīgu Eiropas pievienoto
vērtību un tai ir pozitīva ietekme uz dalībnieku attieksmi pret ES, secināts jaunajā Eiropas Revīzijas
palātas ziņojumā; dalībvalstis nespētu panākt šādus rezultātus, ja būtu darbojušās individuāli.
Tomēr revidenti konstatēja, ka programmas darbības rezultātu novērtēšanai izmantotie rādītāji ir
labāk jāsaskaņo ar programmas mērķiem. Viņi piebilst, ka pieteikumu iesniegšanas un ziņošanas
procesi joprojām ir pārāk sarežģīti, neraugoties uz dažiem vienkāršojumiem.
Programmas “Erasmus+” mērķis ir sniegt izglītojamajiem un personālam iespēju apgūt prasmes un
pilnveidoties personiskajā, sociāli izglītojošajā un profesionālajā ziņā, studējot, piedaloties apmācībā,
gūstot darba pieredzi vai veicot brīvprātīgo darbu ārvalstīs. Tās mērķis ir arī uzlabot kvalitāti un
veicināt inovāciju, izcilību un internacionalizāciju izglītības organizācijās.
Revidenti novērtēja, kādi bija darbības rezultāti un Eiropas pievienotā vērtība programmas
“Erasmus+” pamatdarbībai “Mobilitāte” izglītības un apmācības jomā, kurai atvēlēta vairāk nekā puse
no 16,45 miljardus EUR lielā budžeta. Līdz 2018. gada janvārim šīs pamatdarbības sniegto mobilitātes
iespēju bija izmantojuši vairāk nekā 2,3 miljoni izglītojamo un personāla.
“Erasmus+” pamatdarbība “Mobilitāte” kopumā ir sasniegusi lielāko daļu tai noteikto mērķu. Tomēr
revidenti kritiski norādīja, ka programmas darbības rezultātu novērtēšanai izmantotie rādītāji ir labāk
jāsaskaņo ar programmas mērķiem.
“Programma “Erasmus+” ir sniegusi iespēju miljoniem cilvēku mācīties, piedalīties apmācībā un
strādāt ārvalstīs, un tas šo programmu ir padarījis par labi zināmu un veiksmīgu ES zīmolu,” sacīja par
šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Rimantas Šadžius. “Erasmus+”
pamatdarbība “Mobilitāte” rada daudzpusīgu Eiropas pievienoto vērtību papildus tai, kas noteikta
juridiskajās prasībās, piemēram, stratēģisku pieeju mobilitātei, spēcīgāku Eiropas identitātes izjūtu un
daudzvalodību. Šie elementi ir jāņem vērā darbības rezultātu izvērtējumā.”
Salīdzinājumā ar iepriekšējām programmām “Erasmus+” ir ieviesti daudzi jauninājumi, lai vienkāršotu
administratīvās darbības mobilitātes jomā. Tomēr pieteikumu iesniegšanas un ziņošanas procesi
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joprojām ir pārāk sarežģīti, atzīst revidenti. Turklāt novatoriskais studentu aizdevumu garantijas
instruments gaidītos rezultātus nav devis.
Kad Eiropas Komisija gatavos nākamo “Erasmus+” programmu, revidenti iesaka
•
ierosināt Eiropas pievienotās vērtības papildu elementus, kas jānosaka par prioritāti projekta
novērtēšanas posmā, jāuzrauga un par ko jāziņo;
•
uzlabot sasniegto mērķu novērtēšanu un, piešķirot līdzekļus, par prioritāti noteikt darbības
rezultātus;
•
vēl vairāk vienkāršot shēmu, lai samazinātu administratīvo slogu, izmantojot pilnveidotus
IT rīkus;
•
“Erasmus+” programmas pamatdarbībā “Mobilitāte” ietvert skolēnus un apsvērt iespēju
ieviest lielāku elastību doktorantūras studentiem;
•

apsvērt iespēju atjaunot finansējumu tradicionālajai valodu mācīšanai klasē;

•
paplašināt studentu aizdevumu garantijas instrumentu, tajā ietverot doktorantu un bakalaura
programmas studentu mobilitāti.

Piezīmes izdevējiem
Programma “Erasmus+” atbalsta darbības izglītības un apmācības, kā arī jaunatnes un sporta jomā, un
2014.–2020. gadā tai paredzētais budžets ir 16,45 miljardi EUR. Programma aptver šādas jomas:
augstākā izglītība, profesionālā izglītība un apmācība, skolas izglītība, pieaugušo izglītība, kā arī
jaunatne un sports. Astoņdesmit procentus no programmas darbībām īsteno valstu aģentūras netiešā
pārvaldībā.
“Erasmus+” augstāka līmeņa mērķis ir palīdzēt Eiropas valstīm modernizēt un uzlabot izglītības un
apmācības sistēmas, pastiprinot to lomu kā izaugsmes, nodarbinātības, konkurētspējas, inovācijas un
sociālās kohēzijas dzinējspēkiem.
Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas ieinteresētās
personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Lielākā daļa no
mūsu sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. Augstais ieteikumu
īstenošanas līmenis liecina, ka mūsu darbs dod labumu ES iedzīvotājiem.
Īpašais ziņojums Nr. 22/2018 “Mobilitāte saskaņā ar programmu “Erasmus+”: miljoniem dalībnieku un
daudzpusīga Eiropas pievienotā vērtība, tomēr vēl jāuzlabo darbības rezultātu novērtēšana” ir
pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās.
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