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Luxembourg, 6. septembra 2018

Erasmus+ je po besedah revizorjev uspešna evropska
znamka, vendar je treba izboljšati merjenje uspešnosti
Glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča študentska mobilnost v okviru programa
Erasmus+ vodi do veliko oblik evropske dodane vrednosti in pozitivno vpliva na odnos udeležencev
do EU. Države ne bi mogle tega doseči same. Toda revizorji so ugotovili, da bi bilo treba kazalnike za
merjenje smotrnosti programa bolje uskladiti z njegovimi cilji. Poleg tega sta procesa prijave in
poročanja kljub delni poenostavitvi še vedno preveč kompleksna.
Cilj programa Erasmus+ je zagotoviti učečim se in zaposlenim možnosti za usvajanje spretnosti ter za
osebnostni, družbeno-izobraževalni in strokovni razvoj s študijem, usposabljanjem, delovnimi
izkušnjami in prostovoljnim delom v tujini. Poleg tega je program namenjen izboljšanju kakovosti in
krepitvi inovativnosti, odličnosti in internacionalizacije izobraževalnih zavodov.
Revizorji so ocenili smotrnost in evropsko dodano vrednost za mobilnost v okviru programa Erasmus+,
enega od ključnih ukrepov programa na področju izobraževanja in usposabljanja, za katerega se
porabi več kot polovica proračuna programa v višini 16,45 milijarde EUR. Do januarja 2028 je več kot
2,3 milijona učečih se in zaposlenih izkoristilo tovrstno mobilnost.
Večina ciljev tega ključnega ukrepa v okviru programa Erasmus+ je bilo doseženih. Toda revizorji so
ugotovili, da bi bilo treba kazalnike za merjenje smotrnosti programa bolje uskladiti z njegovimi cilji.
„Program Erasmus+ je milijonom udeležencev omogočil študij, usposabljanje in delo v tujini, zaradi
česar je postal dobro znana in uspešna znamka EU,“ je izjavil član Evropskega računskega sodišča
Rimantas Šadžius, pristojen za poročilo. „Mobilnost v okviru programa Erasmus+ prinaša veliko vrst
evropske dodane vrednosti poleg tistih, ki so zahtevane v pravni podlagi, na primer strateški pristop k
mobilnosti, povečanje zavesti o evropski identiteti in večjezičnost. V okviru ocenjevanja smotrnosti bi
bilo treba oceniti tudi te elemente.“
Erasmus+ je v primerjavi s prejšnjimi programi uvedel veliko inovacij zaradi poenostavitve
administracije na področju mobilnosti, procesa prijave in poročanja pa sta po besedah revizorjev še
vedno preveč kompleksna. Tudi inovativna jamstvena shema za študentska posojila ni prinesla
pričakovanih rezultatov.
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko
sodišče.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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Revizorji za prihodnji program Erasmus+ priporočajo, naj Evropska komisija:
•
predlaga dodatne elemente evropske dodane vrednosti, ki bi jim bilo treba dati prednost v
fazi ocenjevanja projektov, nato pa jih spremljati in o njih poročati;
•

izboljša merjenje doseženih ciljev in pri dodeljevanju sredstev da prednost smotrnosti;

•

dodatno poenostavi program zaradi zmanjšanja upravnega bremena in izboljša orodja IT;

•
vključi mobilnost učencev/dijakov v mobilnost v okviru programa Erasmus+ ter razmisli o
povečanju fleksibilnosti za študente na doktorskem študiju;
•

oceni možnost za ponovno uvedbo financiranja klasičnega poučevanja jezikov v učilnicah;

•
v jamstveno shemo za študentska posojila vključi mobilnost udeležencev na doktorskem in
dodiplomskem študiju.

Pojasnila za urednike
Erasmus+ je program EU za podpiranje izobraževanja in usposabljanja, mladih in športa. Njegov
proračun za obdobje 2014–2020 znaša 16,45 milijarde EUR. Program vključuje visoko šolstvo, poklicno
izobraževanje in usposabljanje, šolsko izobraževanje, izobraževanje odraslih, mlade in šport. 80 %
programa izvajajo nacionalne agencije v okviru posrednega upravljanja.
Cilj programa Erasmus+ na visoki ravni je pomagati evropskim državam, da bodo posodobile in
izboljšale svoje sisteme izobraževanja in usposabljanja ter okrepile vlogo, ki jo imajo kot gonilo rasti,
zaposlovanja, konkurenčnosti, inovativnosti in socialne kohezije.
Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu EU ter
drugim zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in
predstavniki civilne družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo Sodišča
koristno za državljane EU.
Posebno poročilo št. 22/2018 – Mobilnost v okviru programa Erasmus+: milijoni izmenjav in
večplastna evropska dodana vrednost, toda merjenje smotrnosti je treba še izboljšati – je na voljo na
spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
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