
Ook onze 
onderzoeksfaciliteiten 
zijn van wereldklasse, 
in sommige gevallen 
uniek in Europa en 
zelfs in de wereld.

We blijven 
onze kennis en 
competenties 
ontwikkelen door 
een beroep te 
doen op de beste 
wetenschappers. 
Wereldwijd hebben 
we meer dan 1000 
onderzoekspartners.

We werken samen 
met de EU-landen 
en andere landen die 
meedoen aan de EU-
kaderprogramma’s 
voor onderzoek 
en innovatie, en 
met internationale 
organisaties zoals 
de VN, de OESO 
en de Wereldbank.

Op verscheidene 
gebieden hebben 
we bovendien een 
grote impact. Enkele 
onderwerpen waarin 
we uitmunten: 
ecologie, energie 
en brandstoffen, 
milieustudies, 
milieuwetenschappen, 
toxicologie, 
toegepaste fysica, 
meteorologie en 
atmosfeerwetenschappen

Onze publicaties 
zitten bijna twee 
keer vaak bij de 10% 
meest geciteerde 
publicaties, 
vergeleken met 
het wereldwijde 
gemiddelde. 

Kijken we naar de 
bovenste 1% van 
de meest geciteerde 
publicaties, dan 
scoren we zelfs 
drie keer beter dan 
het wereldwijde 
gemiddelde.

Ons onderzoek is georganiseerd rond tien thema’s die aansluiten 
bij de politieke prioriteiten van de Europese Unie.

Economie, financiën en markten

Energie en vervoer

Onderwijs, vaardigheden en werkgelegenheid

Voedsel, voeding en gezondheid

Milieu, hulpbronnenschaarste, klimaatverandering en duurzaamheid

Mensen, governance in multiculturele en netwerksamenlevingen

Civiele bescherming

Migratie en territoriale ontwikkeling

Gegevens en digitale transformaties

Innovatiesystemen en -processen

Wetenschappelijke kennis speelt een cruciale 
rol in de aanpak van maatschappelijke 
problemen zoals klimaatverandering, 
duurzaamheid, voedselzekerheid, migratie 
en demografische verandering..

Als wetenschappelijk dienstverlener en 
kennismakelaar op het raakvlak van politiek 
en wetenschap, zorgen wij ervoor dat de 
Europese beleidsmakers bij belangrijke 
beslissingen voor ons dagelijks leven altijd 
beschikken over onafhankelijke en feitelijke 
informatie. We hebben binnen de Commissie 
brede kenniscentra opgericht die relevante 
wetenschappelijke feiten verzamelen, filteren, 
evalueren, valideren en verspreiden. Het JRC 
heeft bovendien competentiecentra die tools 
en methoden ontwikkelen die in alle fasen van 
de besluitvormingsprocedure kunnen worden 
ingezet.

Met ons multidisciplinair onderzoek 
dragen we bij tot de werkgelegenheid 
en economische groei, een gezond en veilig 
milieu, een gegarandeerde energievoorziening, 
duurzame mobiliteit, consumentenbescherming 
en nucleaire veiligheid, om maar een paar 
onderwerpen te noemen.

Ook spelen we een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van normen, die de innovatie en 
concurrentie in Europa stimuleren.
Ons doel is het met wetenschappelijke kennis 
bij te dragen aan doeltreffende, efficiënte, 
evenwichtige en duurzame oplossingen voor de 
wereldwijde maatschappelijke uitdagingen van 
vandaag.

Onze rol

Onderzoeksgebieden

Wetenschappelijke wereldklasse



Missie van het JRC
Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, 
de wetenschaps- en kennisdienst van de Europese 
Commissie, heeft tot taak het EU-beleid van begin 
tot einde te ondersteunen met onafhankelijk 
feitenmateriaal.

De dienst van de Europese Commissie 
voor wetenschap en kennis
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 

Hoofdkantoor in Brussel, 
onderzoekslocaties in vijf 
EU-landen.

Wetenschaps- en kennisdienst van de 
Europese Commissie
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2 800medewerkers waarvan 

bijna 70% wetenschappelijk en/of technisch geschoold 
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