SPOROČILO ZA JAVNOST
Bruselj – 21. 10. 2021

JRC, CEN in CENELEC v svojem sporočilu za javnost z dne 21. oktobra 2021 obveščajo,
da so sporazum o medsebojnem sodelovanju podpisali za nadaljnjih pet let. S
sporazumom želijo povečati/okrepiti izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj med
znanstveno-raziskovalnim področjem in področjem evropske standardizacije.
JRC in evropska standardizacija se ponosno spominjata uspešnega, zdaj že več kot 30letnega sodelovanja od prvega podpisa sporazuma leta 1994. Ponovna obuditev sodelovanja
z JRC iz leta 2016 bo omogočila nadaljnje zagotavljanje znanstvenega prispevka k evropski
in mednarodni standardizaciji in s tem nadgradnjo na osnovi prejšnjih izkušenj in dosežkov.
Ena glavnih pobud CEN, CENELEC in JRC je PSIS (orig. Putting Science into Standards)
oziroma vključitev znanosti v standarde, katere cilj je boljše prepoznavanje novih znanstvenih
in tehnoloških področij, ki bi lahko koristili dejavnosti standardizacije. Pobuda PSIS se je
izkazala kot uspešen primer predvidevanj, usmerjenih k pravočasni prepoznavi novih
sektorjev, pri katerih lahko standardizacija omogoča inovativnost in promovira gospodarsko
konkurenčnost/konkurenčnost industrije.
Glede na obstoječe izkušnje si bodo vse tri organizacije podpisnice obnovljenega sporazuma
prizadevale širiti področje vzajemnega sodelovanja z usmerjanjem k naslednjim ciljem:
- povezati raziskave in inovacije s standardizacijo: olajšati izmenjavo med standardizacijo
in področjem raziskav tako, da bo delo JRC in njegovih raziskovalnih mrež predstavljalo
prispevek za delo tehničnih odborov na evropski in celo mednarodni ravni, s prepoznanjem
priložnosti za uskladitev evropskega dela z mednarodno standardizacijo;
- prispevati k predvidevanju potreb po standardizaciji: iskati nove načine predvidevanja
bodočih potreb standardizacije, z nadaljnjim razvojem spremljanja in analiziranja stanja ter
ukrepanja na osnovi izkušenj, pridobljenih iz pobude PSIS;
- usklajevati strateške prednostne naloge: določiti in čim bolj okrepiti strateški doprinos
standardizacije tudi v mednarodnem kontekstu, posebej na področjih, ki jih je kot prioritetna
določila Evropska komisija in ki spadajo med cilje trajnostnega razvoja, ter iskati nove
možnosti za promocijo vrednosti, ki jo imajo standardi v smislu podpore javni evropski politiki.
Elena Santiago Cid, generalna direktorica CEN in CENELEC, je povedala: “Cilji, ki smo si jih
zadali ob obnovitvi tega pomembnega sporazuma z JRC, odražajo naše visoke ambicije in
zavezanost k izvajanju sporazuma. Hkrati so ti cilji usklajeni z našimi strateškimi usmeritvami
glede razvoja evropskega sistema standardizacije, da bo le-ta kar najbolj primeren za

prihodnost in da bo vključeval vse ambicije, zastavljene v Strategiji CEN in CENELEC do leta
2030.”
Stephen Quest, generalni direktor JRC, je dodal: “Standardi vplivajo na skoraj vsak del našega
življenja in predstavljajo temelj enotnega trga. S tem sporazumom o sodelovanju ima JRC
možnost, da kar najbolje poskrbi za prenos rezultatov razvoja in inovacij v dejavnost
standardizacije na še nastajajočih področjih s pomembnimi posledicami za politiko ali tehnične
inovacije.”

CEN and CENELEC
CEN (Evropski komite za standardizacijo) in CENELEC (Evropski komite za standardizacijo na
področju elektrotehnike), evropski organizaciji za standardizacijo, odgovorni za razvoj standardov na
evropski ravni, sta priznali Evropska unija (EU) in Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA).
Standardi, ki jih pripravljata CEN in CENELEC, določajo lastnosti in postopke v zvezi s široko paleto
materialov, procesov, izdelkov in storitev.
Člani CEN in CENELEC so nacionalni organi za standardizacijo in nacionalni odbori za elektrotehniko
34 evropskih držav. Evropski standardi (EN) in drugi standardizacijski dokumenti, ki jih sprejmeta
CEN in CENELEC, so priznani v vseh 34 državah.
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Skupno raziskovalno središče (JRC) je znanstveno-izobraževalni center Evropske Komisije, ki z
neodvisnimi raziskavami podpira celotni cikel oblikovanja politik EU. Sodeluje z več kot tisoč
organizacijami po vsem svetu in njihovimi znanstveniki, ki do rezultatov dela JRC dostopajo prek
različnih sporazumov o sodelovanju.
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