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Skuteczna agencja europejska 

 
Informacje i wiadomości przekazywane przez Cedefop 

stanowią integralną część jego działalności i są ściśle 
dostosowane do programu polityki kształcenia i 
szkolenia zawodowego. Czasopismo Cedefop Skillset 

and match, publikowane trzy razy do roku, będzie nadal 
przedstawiało szerokiej rzeszy odbiorców działania 
Centrum oraz zmiany w europejskim kształceniu i 

szkoleniu zawodowym.  
 
Cedefop dokładnie monitoruje swoje zasoby i stosuje 

budżet zadaniowy. Jego wskaźniki wyników pokazują, 
że interesariuszy cenią jego pracę, a zapotrzebowanie 
na jego wiedzę ekspercką rośnie (rys 2). W 2015 r. 

poziom wykonania budżetu Cedefop ponownie 
przekroczył 99%. Audyty potwierdzają, że procedury 
Cedefop są stałe, a jego systemy kontroli wewnętrznej 

działają dobrze.  

Pomimo ograniczeń budżetowych istniejących od 
2009 r., ze względu na zapotrzebowanie zadania się 

zwiększyły, w szczególności sprawozdawczość w 
zakresie polityki, wsparcie europejskich narzędzi oraz 
analizy krajowych i europejskich prognoz dotyczących 

umiejętności. Zwrócono się również do Cedefop o 
podjęcie się nowych zadań, dotyczących na przykład 
unijnej panoramy umiejętności, europejskiego spisu 

walidacji oraz tablicy wyników mobilności kształcenia i 
szkolenia zawodowego, jak również o wsparcie 
procesu wdrażania w państwach członkowskich.  

 
Mając za sobą ponad 40 lat doświadczeń, Cedefop 
nadal pomaga decydentom, w tym partnerom 

społecznym, na poziomie europejskim i coraz częściej 
na poziomie krajowym, dostosowywać systemy 
kształcenia i szkolenia zawodowego do nowych 

potrzeb oraz wspierać obywateli, dla których 
kształcenie i szkolenie zawodowe stanowi pierwszą 
drogę do zatrudnienia. 
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