BRIEFING
Η ITRE στο προσκήνιο

Υπηρεσίες που παρέχουν τα θεματικά
τμήματα
Τα θεματικά τμήματα είναι μονάδες έρευνας που στηρίζουν τα κοινοβουλευτικά όργανα (τον Πρόεδρο, τις
επιτροπές και τον Γενικό Γραμματέα) κατά την άσκηση των νομοθετικών και θεσμικών τους καθηκόντων.
Παρέχουν εσωτερική και εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη των επιτροπών του ΕΚ και
άλλων κοινοβουλευτικών οργάνων κατά τη διαμόρφωση της νομοθεσίας και την άσκηση δημοκρατικού
ελέγχου.
Για μια επισκόπηση όλων των διαθέσιμων υπηρεσιών έρευνας που καλείται να προσφέρει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση:
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/sources.html
Τι καθιστά τα θεματικά τμήματα μοναδικά;
•
•
•

Είναι αφιερωμένα στο παρέχουν υπηρεσίες στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και να
ανταποκρίνονται στα αιτήματά τους για εμπειρογνωμοσύνη.
Λειτουργούν βάσει των πολιτικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται από τις επιτροπές.
Εκτός από την υποστήριξη εκ μέρους εσωτερικών εμπειρογνωμόνων, παρέχουν επίσης
πρόσβαση σε αμειβόμενους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Το Θεματικό Τμήμα Α παρέχει εμπειρογνωμοσύνη υψηλής ποιότητας, επικαιροποιημένη ανάλυση και
ανεξάρτητη έρευνα στις επιτροπές που υποστηρίζει: ECON, EMPL, ENVI, ITRE και IMCO.
Τα Θεματικό Τμήμα Α τίθεται στην υπηρεσία των επιτροπών του με τους εξής τρόπους:
1. Συνδέει τις επιτροπές με ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπειρογνωμοσύνης από τον
πανεπιστημιακό χώρο, εταιρείες παροχής συμβουλών, κέντρα μελετών και προβληματισμού,
άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς·
2. Παρέχει εξειδικευμένη καθοδήγηση σε ζητήματα χάραξης πολιτικής και επιμελώς
προσανατολισμένη έρευνα σε όλα τα στάδια του νομοθετικού κύκλου, έρευνα που
διακρίνεται για την ανεξαρτησία της, την υψηλή της ποιότητα και την εγρήγορσή της όσον
αφορά πολιτικές ευαισθησίες· στηρίζει τον ελεγκτικό ρόλο των επιτροπών·
3. Αναπροσαρμόζει την έρευνα των επιτροπών για να ενισχύσει ενημερωμένες
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των βουλευτών του ΕΚ· μεριμνά προκειμένου
το κοινοβουλευτικό έργο να εκτελείται με αντικειμενικότητα και από ειδικούς·
4. Διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό που διαθέτουν οι επιτροπές για τους εμπειρογνώμονες,
υλοποιεί έργα με τη χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις που θέτουν οι συντονιστές.
Οι εσωτερικοί αναλυτές και ερευνητές παρέχουν ενημέρωση και αναλύσεις ad-hoc, είτε ανταποκρινόμενοι
σε συγκεκριμένο αίτημα είτε με δική τους πρωτοβουλία και κατόπιν προσωπικής διαβούλευσης με τους
βουλευτές. Υποστηρίζουν επίσης το έργο του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα με ενημερώσεις και
παροχή γενικών πληροφοριών.
Εξωτερικοί αμειβόμενοι εμπειρογνώμονες διατίθενται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν αιτήματος της
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επιτροπής και σχετικής απόφασης των συντονιστών της επιτροπής. Για τον σκοπό αυτό, κάθε χρόνο
χορηγούνται στις επιτροπές πιστώσεις του προϋπολογισμού. Όταν συνεργάζεται με εξωτερικούς
εμπειρογνώμονες, το θεματικό τμήμα μεριμνά ώστε να ανταποκρίνεται η έρευνα στα υψηλότερα δυνατά
πρότυπα ανεξαρτησίας και ποιότητας και να καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιτροπής. Για τον
σκοπό αυτό, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται μέσω διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
βασιζόμενων σε αδιάβλητα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης. Το θεματικό τμήμα στη συνέχεια παρακολουθεί
εκ του σύνεγγυς τις εργασίες τους προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι αυτές συμβαδίζουν πλήρως με το
αίτημα της έρευνας.
Τα κοινότερα προϊόντα έρευνας που παράγει το Θεματικό Τμήμα Α είναι τα εξής:
•

•
•
•

•

«Με μια ματιά»: ένα δισέλιδο ερευνητικό σημείωμα που παρέχει επιγραμματική σύνοψη μιας
συγκεκριμένης πολιτικής, μιας νομοθετικής πρότασης ή ενός γεγονότος και περιέχει
ουσιώδεις πληροφορίες με κείμενο και γραφήματα, καθώς και συνδέσμους και προτάσεις για
περαιτέρω ανάγνωση.
Ενημέρωση: ένα συνοπτικό ερευνητικό έγγραφο που παρέχει γενικές πληροφορίες για
σαφώς καθορισμένα θέματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, κατά τη σύνταξη
μιας έκθεσης επιτροπής.
Λεπτομερής ανάλυση: ένα ερευνητικό έγγραφο μεσαίου μεγέθους που κατά κανόνα
συνδέεται άμεσα με επικείμενη νομοθετική πρόταση ή έκθεση πρωτοβουλίας.
Μελέτη: ένα ερευνητικό έγγραφο πιο μακρόπνοου χαρακτήρα που συχνά παρέχει συγκριτική
εξέταση νόμων ή πολιτικών που εφαρμόζονται σε κράτη μέλη ή τρίτες χώρες σε τομείς όπου
δεν υπάρχει σχετική ανάλυση. Μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μεταγενέστερες
κοινοβουλευτικές εργασίες ή για πιο εστιασμένη έρευνα.
Ημερίδα: ειδική συνάντηση με ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ανάλυση ενός
συγκεκριμένου ζητήματος που έχει θέσει η επιτροπή. Οι ημερίδες φέρνουν σε επαφή
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από εξωτερικούς οργανισμούς, όπως πανεπιστήμια, και δεν
είναι απαραιτήτως ανοικτές στο κοινό.

ΠΩΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΑΠΌ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α;
Οι αιτήσεις για
εμπειρογνωμοσύνη
υποβάλλονται από
κάποιον
συντονιστή
επιτροπής.
Μεμονωμένοι
βουλευτές
μπορούν να
ζητήσουν
εμπειρογνωμοσύνη
μέσω του
συντονιστή της
επιτροπής τους.

Οι συντονιστές
της επιτροπής
αποφασίζουν
σχετικά με το
αίτημα αυτό.

Το Θεματικό Τμήμα
Α παρέχει τη
ζητηθείσα
εμπειρογνωμοσύνη
από κάποιον
εσωτερικό
εμπειρογνώμονα ή
την αναθέτει σε
εξωτερικούς
ερευνητές.

Δεν απαιτείται
καμιά
προηγούμενη
έγκριση από
άλλα εσωτερικά
κοινοβουλευτικά
όργανα.

Το ερευνητικό
έγγραφο
δημοσιεύεται
στο Διαδίκτυο
και διατίθεται
επίσης σε
έντυπη μορφή
κατόπιν
αιτήσεως.
Μπορεί επίσης
να ζητηθεί
παρουσίαση
στην επιτροπή.

Η ITRE ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Στο θεματικό τμήμα A, υπάρχει μια ειδική ομάδα που παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλές στην
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) για όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της.
Η επιτροπή ITRE είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ στους τομείς της βιομηχανίας, της
έρευνας και της καινοτομίας και της ενέργειας. Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της επιτροπής ITRE
απαριθμούνται στο παράρτημα V του Κανονισμού του ΕΚ.
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Υπηρεσίες που παρέχουν τα θεματικά τμήματα για την επιτροπή ITRE

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ITRE
Έρευνα:
Η Ευρώπη — το παγκόσμιο κέντρο για την αριστεία στην έρευνα
Ο κόσμος της έρευνας και της καινοτομίας καθίσταται ολοένα και πιο
πολυπολικός καθώς η Κίνα παίρνει τη θέση της ανάμεσα στις ηγετικές
δυνάμεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Για την ΕΕ, η αύξηση των
παγκόσμιων ικανοτήτων έρευνας προσφέρει μεγαλύτερη δεξαμενή
ταλέντων παγκοσμίως και ευκαιρίες εξειδίκευσης, αλλά και αύξηση
του ανταγωνισμού για τις επενδύσεις, το ταλέντο και την ηγετική θέση
σε παγκόσμιο επίπεδο σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς.

Brexit και πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»
Το έγγραφο συνοψίζει τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις της
ημερίδας με θέμα «Brexit και Ορίζων Ευρώπη», που
πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2018. Αξιολογήθηκαν οι
επιπτώσεις του Brexit στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

ΤΠΕ:
Ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G Η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία
Αυτή η διεξοδική ανάλυση συγκρίνει την ανάπτυξη της τεχνολογίας
5G στην ΕΕ με άλλες ηγετικές οικονομίες — τις ΗΠΑ, την Κίνα, την
Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.
Με βάση μια σειρά δεικτών, η ΕΕ βρίσκεται σε καλή θέση. Ωστόσο, δεν
πρόκειται για έναν βραχυπρόθεσμο αγώνα δρόμου. Η 5G είναι πιο
περίπλοκη από τις προηγούμενες ασύρματες τεχνολογίες και θα
πρέπει να θεωρείται μακροπρόθεσμο έργο για την επίλυση τεχνικών
προκλήσεων και την ανάπτυξη σαφούς επιχειρηματικής βασιμότητας.
Περιαγωγή: Ένας χρόνος μετά την εφαρμογή
Αυτή η διεξοδική ανάλυση εξετάζει τον αντίκτυπο ένα έτος μετά την
εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για την περιαγωγή, ο οποίος
εισήγαγε την αρχή «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» (RLAH),
επισκοπώντας τόσο τις αγορές λιανικής όσο και τις αγορές χονδρικής.
Διαπιστώθηκε ότι η αγορά περιαγωγής λιανικής λειτουργεί
ικανοποιητικά για τους περισσότερους συμφεροντούχους. Ωστόσο,
στην αγορά χονδρικής, είναι απαραίτητη η προσαρμογή του
ανώτατου ορίου τιμών χονδρικής ώστε οι ΦΕιΚΔ να μπορούν να
ανταγωνίζονται αποτελεσματικότερα.
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Ενέργεια:
«Πώς μπορεί να ενισχυθεί η σύζευξη τομέων στην ΕΕ ώστε να προωθηθεί η σταθερότητα του
δικτύου και η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές;»
Η σύζευξη τομέων περιλαμβάνει την αυξημένη ενοποίηση των
τομέων τελικής χρήσης και προσφοράς ενέργειας μεταξύ τους. Κάτι
τέτοιο μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία
του ενεργειακού συστήματος, καθώς και την αξιοπιστία και επάρκειά
του. Επιπλέον, η σύζευξη τομέων μπορεί να μειώσει το κόστος της
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Για να ενισχυθεί το πλήρες
δυναμικό της σύζευξης των τομέων σε πολλές εφαρμογές τελικής
χρήσης και προσφοράς, είναι σημαντικό να αρθούν τα υφιστάμενα
τεχνικο-οικονομικά και κανονιστικά εμπόδια καθώς και τα εμπόδια
πολιτικής.
Εθνικές στρατηγικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ενεργειακή απόδοση, ανακαίνιση
κτιρίων και αυτοκατανάλωση
Η έκθεση συνοψίζει τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις της ημερίδας
με τον ίδιο τίτλο που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2018.
Συζητήθηκαν εθνικές στρατηγικές σε σχέση με τους στόχους
ενεργειακής απόδοσης και άλλες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης
της ανακαίνισης κτιρίων και της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Παρουσιάστηκε και αξιολογήθηκε η τρέχουσα κατάσταση
και η αναμενόμενη εξέλιξή της, και προσδιορίστηκαν πιθανές
πολιτικές πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
προκλήσεων.

Υπεύθυνοι επαφών στο Θεματικό Τμήμα Α
•

Θεματικό Τμήμα Α - Οικονομία, Επιστήμες και Ποιότητα Ζωής
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

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

•

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

•

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

Όλα τα ερευνητικά μας έγγραφα διατίθενται στον δικτυακό μας τόπο:
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/supporting-analyses.html
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