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Според одиторите програма „Еразъм+“ е една 
успешна европейска марка, която обаче има нужда от 
по-добро измерване на резултатите  
Съгласно новия доклад на Европейската сметна палата мобилността на учащите в рамките на 
програма „Еразъм+“ създава разностранна европейска добавена стойност и оказва силно 
положително въздействие върху отношението на участниците към ЕС. Държавите не биха 
могли да постигнат подобни ефекти сами. Одиторите обаче установиха, че показателите, 
използвани за измерване на резултатите от програмата, следва да се съгласуват по-добре 
с нейните цели. Те добавят, че процедурите за кандидатстване и докладване все още са 
твърде сложни, въпреки известното опростяване.  

Целта на програма „Еразъм+“ е да предостави възможност на учащите и служителите да 
придобият умения и да постигнат лично, социално-образователно и професионално развитие 
чрез учебна дейност, обучение, професионален опит или доброволческа дейност в чужбина. 
Програмата също така е насочена към подобряване на качеството и насърчаване на иновациите, 
високите постижения и интернационализацията в образователните организации. 

Одиторите оцениха резултатите и европейската добавена стойност на „Мобилност по „Еразъм+“ 
— ключово действие на програмата в областта на образованието и обучението, за което се 
отпуска над половината от бюджета от 16,45 млрд. евро. До януари 2018 г. от „Мобилност по 
„Еразъм+“ са се възползвали над 2,3 млн. учащи и служители.  

Като цяло, „Мобилност по „Еразъм+“ е изпълнила повечето от определените ѝ цели. В по-
критичен план обаче одиторите са установили, че показателите, използвани за измерване на 
резултатите от програмата, следва да се съгласуват по-добре с нейните цели.  

„Еразъм+“ позволява на милиони хора да учат, да се обучават и да работят в чужбина, 
което я прави добре позната, успешна европейска марка“, заяви Римантас Шаджус, членът на 
Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „Мобилност по „Еразъм+“ 
осигурява разностранна европейска добавена стойност, като надгражда изискванията на 
нормативната база, като например стратегически подход спрямо мобилността, засилване 
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на чувството за европейска идентичност и многоезичие. Тези елементи следва да бъдат 
разглеждани като част от оценката на резултатите.“ 

В сравнение с предишни програми, „Еразъм+“ въвежда много иновации с оглед опростяване на 
правилата в областта на мобилността. Одиторите обаче посочват, че процедурите за 
кандидатстване и докладване все още са твърде сложни. Освен това новаторският механизъм 
за гарантиране на студентските заеми не е постигнал очакваните резултати. 

За бъдещето на програма „Еразъм+“ одиторите препоръчват на Европейската комисия: 

• да предложи допълнителни елементи, свързани с европейската добавена стойност, на 
които следва да бъде отдадено приоритетно значение на етапа на оценка на проектите и които 
да се наблюдават и отчитат;  

• да подобри измерването на постигнатите цели и да даде приоритет на резултатите при 
отпускането на средства; 

• да опрости схемата с цел допълнително намаляване на административната тежест и да 
подобри инструментите, свързани с ИТ; 

• да включи училищната мобилност в „Мобилност по „Еразъм+“ и да обмисли 
въвеждането на по-голяма гъвкавост за студентите, записани в докторски програми; 

• да разгледа възможността за повторно въвеждане на финансирането за традиционното 
преподаване на езици в клас; 

• да включи докторантската и студентската мобилност в механизма за гарантиране на 
студентските заеми. 

 

Бележки към редакторите 

Програма „Еразъм+“ подкрепя образованието, обучението, младежта и спорта и разполага 
с общ бюджет в размер на 16,45 млрд. евро за периода 2014—2020 т. Програмата обхваща 
висшето образование, професионалното образование и обучение, училищното образование, 
образованието на възрастните, младежта и спорта. 80 % от програмата се изпълняват при 
непряко управление от страна на националните агенции. 

Една от целите на „Еразъм+“ на по-високо ниво е да подпомага европейските държави да 
модернизират и подобрят своите системи за образование и обучение, като засилва тяхната роля 
като движеща сила за растеж, заетост, конкурентоспособност, иновации и социално 
сближаване. 

ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както 
и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, заинтересовани страни от 
промишлеността и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, 
отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. Това високо ниво на изпълнение 
подчертава ползата от дейността на ЕСП за гражданите на ЕС. 

Специален доклад 22/2018 „Мобилност по „Еразъм+“: милиони участници и разностранна 
европейска добавена стойност, но са необходими още подобрения на измерването на 
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постигнатите резултати“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика 
на ЕС. 

 

 

 


