Стандардима градимо поверење
Стандарди CEN-а и CENELEC-а помажу Европи да се суочи са данашњим технолошким
и друштвеним изазовима, као и са оним изазовима који нас очекују у будућности. Они
подржавају европске приоритете кроз унапређење пословног учинка и грађење поверења.

ДЕКЛАРАЦИЈА
за мандат EU 2019–2024.

CEN и
CENELEC
and
CEN вам могу помоћи да испуните циљеве пословања

Хармонизовано јединствено
тржиште
Стварање вредности за Европу
истовремено нудећи исплативији
и лакши начин да се покаже
усклађеност производа са ЕУ
законодавством.

Конкурентна европска
индустрија спремна да буде
лидер у међународној трговини
Подржавање европских
технолошких промена и
истовремено промовисање
европских интереса у
међународним стандардима.

Повећање иновација за
Европу
Омогућавање да
истраживања и научни
резултати доспеју на
тржиште.

Поверење у нове технологије
Обезбеђивање најбоље европске
праксе за спровођење дигиталне
трансформације друштва имајући у
виду интересе становништва.

Циљеви
одрживог развоја
Агенде 2030 УН
Примена одрживог коришћења
ресурса и енергије, истовремена
заштита потрошача, радника и
животне стредине.

Стандарди CEN-а и CENELEC-а дефинишу добру праксу за Европу, представљајући свеевропски
консензус велике и репрезентативне заједнице заинтересованих страна. Ови експерти
систематизују своје знање применом независног, инклузивног и транспарентног система. Стандарди
који настају као резултат, намењени за добровољну употребу, одсликавају тренутни технолошки ниво
развоја, доказани су за будућу примену и могу се неприметно интегрисати са међународним стандардима.

#TrustStandards
За више информација, контактирајте policy@cencenelec.eu

www.standardsbuildtrust.eu

Стандарди олакшавају свакодневни
живот

24.243

техничких тела

99.492

300

стандарда усвојена
широм света

90.000

695

доступна европска
стандарда

укључених европских
федерација

активних
експерата

1 стандард идентичан у
34 државе

Koristi od evropske standardizacije
€
Безбедност
Компатибилност

Давање претпоставке о
усаглашености са ЕУ
законодавством

Отварање приступа
новим страним
тржиштима

Смањење трошкова и
повећање индустријске
продуктивности и
ефикасности

Изградња поверења
Сајбер-безбедност
Вештачка интелигенција
е-приватност

Омогућавање зеленијих
производа и услуга
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Обезбеђење квалитета производа

