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Politiikkayksiköiden palvelut
Politiikkayksiköt ovat tutkimusyksiköitä, jotka auttavat parlamentaarisia elimiä (puhemies, valiokunnat ja
pääsihteeri) hoitamaan lainsäädännöllisiä ja institutionaalisia tehtäviään. Ne tukevat valiokuntia ja muita
parlamentaarisia elimiä lainsäädännön laadinnassa ja demokraattisessa valvonnassa tarjoamalla sisäistä ja
ulkopuolista asiantuntija-apua.
Yleiskatsaus kaikista parlamentin tutkimuspalveluista on saatavilla osoitteessa:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/sources.html
Mikä tekee politiikkayksiköistä ainutlaatuisia?
•
•
•

Niiden tehtävänä on avustaa valiokuntia ja tarjota pyynnöstä asiantuntija-apua.
Ne toimivat valiokuntien asettamien poliittisten painopisteiden pohjalta.
Parlamentin omien asiantuntijoiden avun lisäksi tarjolla on ulkopuolisilta asiantuntijoilta
tilattuja palveluja.

TALOUS-, TIEDE- JA ELÄMÄNLAATUASIOIDEN POLITIIKKAYKSIKKÖ
Politiikkayksikkö A tarjoaa korkealaatuista asiantuntemusta, ajantasaisia analyysejä ja riippumattomia
tutkimuksia seuraaville valiokunnille: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ja IMCO.
Politiikkayksikkö A palvelee valiokuntia seuraavasti:
1. Se luo valiokunnalle yhteydet yliopistojen, eri alojen konsulttiyritysten ja
ajatushautomoiden laajaan asiantuntijaverkostoon, muihin EU:n toimielimiin ja
kansainvälisiin järjestöihin.
2. Se tarjoaa kaikissa lainsäädäntösyklin vaiheissa toimintapoliittista neuvontaa ja tarkoin
rajattua tutkimusta, joka on riippumatonta ja laadukasta ja jossa otetaan huomioon
mahdolliset poliittisesti arkaluonteiset seikat. Se tukee valiokuntia valvontatehtävissä.
3. Se muokkaa valiokunnille tehtyjä tutkimuksia unionin kansalaisten ja parlamentin
jäsenten välisen yhteydenpidon tueksi ja varmistaa, että parlamentti työskentelee
objektiivisesti ja asiantuntevasti.
4. Se hallinnoi valiokunnan asiantuntijabudjetteja ja toteuttaa hankkeita, joissa käytetään
ulkopuolista asiantuntemusta valiokuntien koordinaattoreiden vaatimusten mukaisesti.
Parlamentin omat politiikka-analyytikot ja tutkijat tarjoavat tapauskohtaisesti tietoa ja analysoivat
politiikkaa joko pyynnöstä tai omasta aloitteestaan parlamentin jäseniä kuultuaan. He myös avustavat
puhemiestä ja pääsihteeriä laatimalla katsauksia ja antamalla taustatietoja.
Tilattua ulkopuolista asiantuntija-apua hankitaan yksinomaan valiokunnan pyynnöstä ja valiokunnan
koordinaattoreiden päätöksen perusteella. Valiokunnille osoitetaan tätä varten vuotuinen budjetti.
Politiikkayksikkö varmistaa ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa työskennellessään, että tutkimus täyttää
korkeimmat riippumattomuutta ja laatua koskevat vaatimukset ja vastaa valiokunnan erityistarpeita.
Ulkopuoliset asiantuntijat valitaan hankintamenettelyillä objektiivisin valinta- ja sopimuksentekoperustein.

Talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikkö
Sisäasioiden pääosasto
Laatija: ITRE-ryhmä – Politiikkayksikkö A
PE 638.402 – kesäkuu 2019

FI

IPOL | Talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikkö

Politiikkayksikkö valvoo sen jälkeen tarkasti heidän työtään ja varmistaa, että se vastaa täysin
tutkimuspyyntöä.
Politiikkayksikkö A laatii yleensä seuraavanlaisia tutkimuksia:
•
•
•
•

•

”Lyhyesti”: kaksisivuinen asiakirja, jossa esitetään yhteenveto tietystä toimintapolitiikasta,
lainsäädäntöehdotuksesta tai tapahtumasta. Keskeiset tiedot esitetään myös kuvioina.
Lisätietoja haluaville on tarjolla linkkejä ja lukuvinkkejä.
Katsaus: lyhyt asiakirja, jossa annetaan taustatietoa tarkkaan määritellyistä aiheista ja jota
voidaan käyttää esimerkiksi valiokunnan mietinnön pohjana.
Selvitys:
keskipituinen
asiakirja,
joka
liittyy
yleensä
suoraan
tulevaan
lainsäädäntöehdotukseen tai valiokunta-aloitteiseen mietintöön.
Tutkimus: pidemmän aikavälin tutkimus, jossa vertaillaan usein sellaisten jäsenvaltioiden tai
kolmansien maiden lainsäädäntöä tai toimintapolitiikkoja aloilla, joilla tällaista analyysia ei ole
saatavilla. Vertailevaa tutkimusta voidaan käyttää myöhemmin parlamentin työn tai
tarkemman tutkimuksen perustana.
Työpaja: Työpajoissa valiokunta käsittelee jotakin kysymystä asiantuntijaryhmän kanssa.
Työpajoihin tilataan riippumattomia asiantuntijoita ulkopuolisista organisaatioista, kuten
yliopistoista. Työpajat eivät välttämättä ole yleisölle avoimia.

MITEN POLITIIKKAYKSIKÖLTÄ PYYDETÄÄN ASIANTUNTIJA-APUA?
Valiokunnan
koordinaattori
esittää
asiantuntijapyynnön.
Yksittäiset
jäsenet voivat
pyytää
asiantuntijaapua
valiokunnan
koordinaattorin
kautta.

Valiokuntien
koordinaattorit
päättävät
pyynnön
perusteella
asiantuntijaavusta.

Politiikkayksikkö A
tarjoaa
pyynnöstä
parlamentin
omien
asiantuntijoiden
apua tai tilaa
sitä
ulkopuolisilta
tutkijoilta.

Parlamentin
muilta elimiltä
ei tarvita
ennakkohyväksyntää.

Tutkimus
julkaistaan
internetissä. Se
on saatavilla
pyynnöstä
myös
paperiversiona.
Tutkimus
voidaan
esitellä
pyynnöstä
valiokunnassa.

ASIAKKAANA ITRE-VALIOKUNTA
Politiikkayksikössä A toimii erityisryhmä, joka tarjoaa asiantuntemusta ja neuvontaa teollisuus-, tutkimusja energiavaliokunnalle (ITRE) kaikilla sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla.
ITRE-valiokunnan vastuulla on laatia EU:n teollisuus-, tutkimus-, innovaatio- ja energiapolitiikkoja. ITREvaliokunnan toimivaltaan kuuluvat asiat ja vastuualueet luetellaan Euroopan parlamentin työjärjestyksen
liitteessä V.
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ITRE-VALIOKUNNAN VIIME AIKOINA PYYTÄMIÄ TUTKIMUKSIA
Tutkimus:
Eurooppa – Globaali huipputason tutkimuskeskus
Tutkimuksen
ja
innovoinnin
maailma
muuttuu
yhä
moninapaisemmaksi, kun Kiina liittyy tieteen ja teknologian alan
johtajien joukkoon. EU:lle maailmanlaajuisen tutkimuskapasiteetin
kasvu tarjoaa laajemman globaalin lahjakkuusreservin ja
mahdollisuuden erikoistumiseen. Samalla se kuitenkin myös lisää
kilpailua investoinneista, kyvyistä ja globaalista johtajuudesta
teknologian keskeisillä aloilla.

Brexit ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelma
Asiakirjassa esitetään yhteenveto 21. marraskuuta 2018 pidetyn
”Brexit ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelma” -työpajan esityksistä ja
keskusteluista. Työpajassa arvioitiin brexitin vaikutuksia Horisontti
Eurooppa -puiteohjelmaan.

Tieto- ja viestintätekniikka:
5g-verkon käyttöönotto: Tilanne Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa
Syvällisessä analyysissä verrataan 5G-verkon käyttöönottoa EU:n ja
muiden johtavien talouksien eli Yhdysvaltojen, Kiinan, Japanin,
Korean tasavallan, Singaporen ja Taiwanin välillä. Useat indikaattorit
osoittavat, että EU pärjää vertailussa hyvin. Kilpailu tulee kuitenkin
jatkumaan kauan. 5G on aiempia langattomia teknologioita
monimutkaisempi. Teknisiin haasteisiin vastaaminen ja selkeän
liiketoimintamallin kehittäminen edellyttävät pitkän aikavälin
hanketta.
Verkkovierailu: ensimmäinen täytäntöönpanovuosi
Tutkimuksessa
analysoidaan
perusteellisesti,
miten
kotimaanhintaisen
verkkovierailun
mahdollistanut
EU:n
verkkovierailuasetus on vaikuttanut vähittäis- että tukkumarkkinoihin
ensimmäisenä täytäntöönpanovuotena. Tutkimuksessa todettiin,
että verkkovierailun vähittäismarkkinat toimivat useimpien
sidosryhmien kohdalla hyvin. Enimmäistukkuhintoja on kuitenkin
mukautettava
tukkumarkkinoilla,
jotta
virtuaaliset
matkaviestinverkon operaattorit voisivat kilpailla tehokkaammin.

PE 638.402

3

IPOL | Talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikkö

Energia:
Alojen liittäminen yhteen: miten sitä parantamalla EU voisi edistää verkon vakautta ja irtautua
hiilestä?
Eri alat liitetään yhteen integroimalla energian loppukäyttö ja
energiantuotantosektorit paremmin toisiinsa. Tämä voi lisätä
energiajärjestelmän tehokkuutta ja joustavuutta sekä parantaa sen
luotettavuutta ja sopivuutta. Aloja yhteen liittämällä voidaan myös
vähentää hiilestä irtautumisen kustannuksia. Nykyiset teknistaloudelliset, poliittiset ja sääntelyyn liittyvät esteet on poistettava,
jotta alojen yhteen liittämisen koko potentiaali hyödynnettäisiin
monenlaisessa loppukäytössä ja energiantuotannossa.
Uusiutuvia energialähteitä koskevat kansalliset strategiat: energiatehokkuus, rakennusten
peruskorjaus ja itse tuotetun energian kulutus
Asiakirjassa esitetään yhteenveto samannimisen, 22. helmikuuta 2018
pidetyn työpajan esityksistä ja keskusteluista. Työpajassa
keskusteltiin
kansallisista
strategioista,
jotka
koskivat
energiatehokkuustavoitteita ja muita politiikkoja, mm. rakennusten
peruskorjausta ja sähkön tuotantoa omaan käyttöön. Lisäksi esiteltiin
ja arvioitiin nykytilannetta ja sen todennäköistä kehitystä sekä
mahdollisia poliittisia aloitteita, joilla haasteisiin voitaisiin vastata
tehokkaasti.

Politiikkayksikön A yhteystiedot
•

Politiikkayksikkö A – Talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikka
ECON – EMPL – ENVI – ITRE – IMCO – poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

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

•

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

•

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

Kaikki tutkimukset ovat saatavilla sivustollamme:
https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/itre/supporting-analyses.html
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