BRIEFING
Fokus på ITRE

Temaafdelingens tjenester
Temaafdelingerne er forskningsenheder, der støtter Europa-Parlamentets organer (formanden, udvalgene

og generalsekretæren) i udførelsen af deres lovgivningsmæssige og institutionelle opgaver. De yder
udvalgene og andre af Parlamentets organer intern og ekstern ekspertbistand i forbindelse med
udformning af lovgivning og udøvelse af demokratisk kontrol.
Et overblik over alle de forskningstjenester, Europa-Parlamentet stiller til rådighed, kan findes på:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/sources.html
Hvad er det særlige ved temaafdelingerne?
•
•
•

De har til opgave at betjene udvalgene og besvare deres anmodninger om ekspertbistand.
De arbejder ud fra politiske prioriteter, der er fastsat af udvalgene.
Ud over støtte fra interne fagfolk tilbyder de også adgang til betalt ekstern ekspertbistand.

TEMAAFDELINGEN FOR ØKONOMISK OG VIDENSKABELIG POLITIK OG LIVSKVALITET
Temaafdeling A leverer ekspertbistand af høj kvalitet, ajourført analyse og uafhængig forskning til de
udvalg, den støtter: ECON, EMPL, ENVI, ITRE og IMCO.
Temaafdeling A betjener sine udvalg ved at:
1. sætte udvalgene i forbindelse med et omfattende netværk af sagkyndige inden for den
akademiske verden, specialiserede konsulentfirmaer, tænketanke, andre EU-institutioner og
internationale organisationer
2. yde politisk ekspertrådgivning og nøje målrettet forskning på et hvilket som helst tidspunkt i
lovgivningsprocessen, der er uafhængig, af høj kvalitet, og som tager hensyn til politisk
følsomme spørgsmål; støtte udvalgene i deres kontrolrolle
3. målrette udvalgenes forskning for at støtte et informeret engagement mellem borgerne i
EU og medlemmerne af Europa-Parlamentet; sikre, at det parlamentariske arbejde udføres
objektivt og af eksperter
4. forvalte udvalgets budgetter til ekspertbistand, gennemføre projekter, der anvender ekstern
ekspertbistand, for at opfylde de krav, der stilles af koordinatorerne.
Interne politiske analytikere og forskere leverer ad hoc-oplysninger og politikanalyser, enten på specifik
anmodning herom eller på eget initiativ og efter personligt samråd med medlemmerne. De understøtter
også formandens og generalsekretærens arbejde med briefinger og baggrundsoplysninger.
Ekstern betalt ekspertbistand ydes udelukkende på anmodning af udvalget, efter at der er truffet afgørelse
herom af udvalgskoordinatorerne. Udvalgene tildeles hvert år en budgetbevilling til dette formål. Når
temaafdelingen samarbejder med eksterne eksperter, sikrer den, at forskningen opfylder de højeste
standarder for uafhængighed og kvalitet, og søger at imødekomme udvalgets specifikke behov. Til dette
formål udvælges eksterne eksperter gennem udbudsprocedurer på grundlag af objektive udvælgelses- og
tildelingskriterier. Temaafdelingen fører derefter nøje tilsyn med eksperternes arbejde for at sikre, at det er
i fuld overensstemmelse med forskningsanmodningen.
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De mest almindelige forskningsprodukter fra Temaafdeling A er:
•

Oversigt ("At a glance"): et to siders forskningsdokument, der indeholder et kort resumé af
en bestemt politik, et bestemt lovforslag eller en bestemt begivenhed, herunder væsentlige
oplysninger med tekst og grafik plus links og forslag til videre læsning

•

Briefing: et kortfattet forskningsdokument med baggrundsoplysninger vedrørende nøje
definerede emner, der kan bruges som input f.eks. ved udarbejdelsen af en betænkning fra
udvalget

•

Indgående analyse ("In-depth analysis"): et mellemlangt forskningsdokument, der normalt
er direkte knyttet til et kommende lovforslag eller en initiativbetænkning

•

Studie ("Study"): et mere langsigtet forskningsdokument, der almindeligvis indeholder
sammenlignende undersøgelser af medlemsstaternes eller tredjelandes lovgivning eller
politikker på områder, hvor der ikke findes en sådan analyse. En studie kan danne grundlag
for senere parlamentarisk arbejde eller mere målrettet forskning

•

Workshop: et særligt møde med en ekspertgruppe med det formål at behandle et specifikt
spørgsmål, som et udvalg har rejst. En workshop samler uafhængige eksperter fra eksterne
organisationer som f.eks. universiteter, og den er ikke nødvendigvis åben for offentligheden.

HVORDAN ANMODER MAN TEMAAFDELING A OM EKSPERTBISTAND?
En anmodning om
ekspertbistand
foretages af en
udvalgskoordinator.
Individuelle
medlemmer kan
indgive en
anmodning om
ekspertbistand
gennem deres
udvalgskoordinator.

Udvalgskoordinatorerne
tager stilling til denne
anmodning.
Der kræves ingen
forudgående
godkendelse fra andre
interne parlamentariske
organer.

Temaafdeling
A yder den
ønskede
ekspertbistand
internt eller
engagerer
eksterne
eksperter.

Forskningsdokumentet
offentliggøres på
internettet og kan også
rekvireres i papirform.
Der kan anmodes om
forelæggelse af det i
udvalget.

FOKUS PÅ ITRE
Inden for Temaafdeling A yder et særligt team ekspertbistand og rådgivning til Udvalget om Industri,
Forskning og Energi (ITRE) på alle udvalgets kompetenceområder.
ITRE er ansvarligt for udformningen af EU's politik inden for områderne industri, forskning og innovation og
energi. ITRE's beføjelser og ansvarsområder er anført i bilag V til Europa-Parlamentets forretningsorden.
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ET UDVALG AF NYLIGE FORSKNINGSDOKUMENTER BESTILT AF ITRE
Forskning:
Europe – the Global Centre for Excellent Research
Forsknings- og innovationsverdenen bliver et mere og mere
multipolært sted, hvor Kina nu også er blandt de førende inden for
videnskab og teknologi. For EU betyder en øget global
forskningskapacitet, at der er en større global talentmasse og øgede
muligheder for specialisering, men også øget konkurrence om
investeringer, talent og om positionen som global leder inden for
teknologiske områder af kritisk betydning.
Brexit and Horizon Europe
Dette dokument sammenfatter fremlæggelserne og drøftelserne fra
workshoppen om brexit og Horisont Europa, der blev afholdt den 21.
november 2018. Her vurderede man konsekvenserne af brexit for
Horisont Europa.

IKT:
5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia
I denne dybdegående analyse sammenlignes udbredelsen af 5G i EU
med andre førende økonomier – USA, Kina, Japan, Republikken Korea,
Singapore og Taiwan. EU står sig godt i sammenligningen på en
række punkter. Dette er imidlertid ikke et kortsigtet kapløb. 5G er
mere komplekst end tidligere trådløse teknologier og bør betragtes
som et langsigtet projekt med det formål at løse tekniske problemer
og udvikle en klar forretningsplan.
Roaming: One Year After Implementation
I denne dybdegående analyse undersøges virkningerne et år efter
gennemførelsen af EU's roamingforordning, hvorved der blev indført
roaming til hjemmetakst (Roam Like at Home, RLAH), ved hjælp af en
gennemgang
af
både
detailog
engrosmarkederne.
Detailroamingmarkedet klarer sig ifølge analysen godt for de fleste
interessenter. På engrosmarkedet er det imidlertid nødvendigt at
justere engrosprisloftet, således at virtuelle mobilnetoperatører kan
konkurrere mere effektivt.
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Energi:
Sector coupling: how can it be enhanced in the EU to foster grid stability and decarbonise?
Sektorsammenkobling indebærer øget indbyrdes integration mellem
slutanvendelses- og forsyningssektorer i energisektoren. Det kan
forbedre energisystemets effektivitet og fleksibilitet samt dets
pålidelighed
og
tilstrækkelighed.
Desuden
kan
sektorsammenkobling
reducere
omkostningerne
ved
dekarbonisering. For at fremme sektorsammenkoblingens fulde
potentiale i forbindelse med en række slutanvendelser og
forsyningsapplikationer er det vigtigt, at eksisterende tekniskøkonomiske, politiske og lovgivningsmæssige hindringer fjernes.
National strategies for renewables: energy efficiency, building renovation and self consumption
Denne rapport sammenfatter fremlæggelserne og drøftelserne fra
workshoppen med samme navn, der blev afholdt den 22. februar
2018. Nationale strategier blev drøftet og sammenholdt med mål for
energieffektivitet og andre politikker, herunder renovering af
bygninger og egenproduktion af elektricitet. Den nuværende
situation og den sandsynlige udvikling blev præsenteret og
evalueret, og mulige politiske initiativer blev identificeret med
henblik på at tage udfordringerne op på effektiv vis.

Temaafdeling A Kontakter
•

Temaafdeling A – Økonomisk og Videnskabelig Politik og Livskvalitet
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

ITRE-Team: Frédéric GOUARDERES - frederic.gouarderes@europarl.europa.eu - 0032 228 34484

•

ITRE-Team: Francesca BELTRAME - francesca.beltrame@europarl.europa.eu - 0032 228 32146

•

ITRE-Team: Miklos GYOERFFI - miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu - 0032 228 32505

Alle vores forskningspapirer findes på vores websted:
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/supporting-analyses.html
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