BRIEFING
Il-Kumitat ITRE taħt il-Lenti

Servizzi tad-Dipartimenti Tematiċi
Id-dipartimenti tematiċi huma unitajiet ta' riċerka li jappoġġjaw lill-korpi parlamentari (il-President, ilkumitati u s-Segretarju Ġenerali) fit-twettiq tal-kompiti leġiżlattivi u istituzzjonali tagħhom. Jipprovdu
għarfien espert intern u estern biex jappoġġjaw lill-kumitati u 'l korpi parlamentari oħra fit-tfassil talleġiżlazzjoni u fl-eżerċizzju tal-iskrutinju demokratiku.
Għal stampa ġenerali tas-servizzi ta' riċerka kollha disponibbli li l-Parlament Ewropew għandu x'joffri,
ara: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/mt/sources.html
X'inhu dak li d-dipartimenti tematiċi jagħmilhom uniċi?
•
•
•

Huma ddedikati biex jaqdu lill-kumitati u jirrispondu t-talbiet tagħhom għall-għarfien
espert.
Joperaw fuq il-bażi tal-prijoritajiet politiċi stabbiliti mill-kumitati.
Minbarra l-appoġġ min-naħa ta' speċjalisti interni, joffru wkoll aċċess għall-għarfien espert
estern bi ħlas.

ID-DIPARTIMENT TEMATIKU GĦALL-POLITIKI EKONOMIĊI, XJENTIFIĊI U TAL-KWALITÀ
TAL-ĦAJJA
Id-Dipartiment Tematiku A jipprovdi għarfien espert ta' kwalità għolja, analiżijiet aġġornati u riċerka
indipendenti lill-kumitati li jappoġġja: ECON, EMPL, ENVI, ITRE u IMCO.
Id-Dipartiment Tematiku A jaqdi lill-kumitati tiegħu billi:
1. jikkollega l-kumitati ma' netwerk estensiv ta' esperti mill-kamp akkademiku, kumpaniji
speċjalizzati ta' konsulenza, think tanks, istituzzjonijiet oħra tal-UE u organizzazzjonijiet
internazzjonali;
2. jipprovdi – fi kwalunkwe stadju fiċ-ċiklu leġiżlattiv – konsulenza politika esperta u riċerka
mmirata bir-reqqa li jkunu indipendenti, ta' kwalità għolja u attenti għas-sensittivitajiet
politiċi; jappoġġja r-rwol ta' skrutinju tal-kumitati;
3. jutilizza r-riċerka tal-kumitati biex jappoġġja djalogu infurmat bejn iċ-ċittadini tal-UE u lMembri; jiżgura li l-ħidma parlamentari titwettaq b'mod oġġettiv u minn esperti;
4. jamministra l-baġits dedikati għall-għarfien espert tal-kumitati, jimplimenta proġetti, juża
għarfien espert estern biex jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti mill-koordinaturi tal-kumitati.
Analisti politiċi u riċerkaturi interni jipprovdu analiżi ta' politika u informazzjoni ad hoc, jew b'risposta għal
talba speċifika jew fuq l-inizjattiva tagħhom stess u wara konsultazzjoni personali mal-Membri. Jappoġġjaw
ukoll il-ħidma tal-President u tas-Segretarju Ġenerali bi briefings u b'informazzjoni ta' sfond.
L-għarfien espert estern bi ħlas jiġi pprovdut esklużivament fuq talba tal-kumitat, wara deċiżjoni millkoordinaturi tiegħu. Approprjazzjoni tal-baġit tiġi allokata lill-kumitati kull sena għal dan il-għan. Huwa u
jaħdem mal-esperti esterni, id-dipartiment tematiku jiżgura li r-riċerka tilħaq l-ogħla standards ta'
indipendenza u kwalità u tindirizza l-ħtiġijiet speċifiċi tal-kumitat. Għal dan il-għan, l-esperti esterni
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jintgħażlu permezz ta' proċeduri ta' akkwist ibbażati fuq kriterji oġġettivi tal-għażla u tal-għoti. Iddipartiment tematiku mbagħad jissorvelja l-ħidma tagħhom mill-qrib biex jiżgura li tkun konformi bis-sħiħ
mat-talba għar-riċerka.
L-aktar prodotti ta' riċerka komuni mogħtija mid-Dipartiment Tematiku A huma:
•
•
•
•

•

"Mad-daqqa t'għajn": dokument ta' riċerka ta' żewġ paġni li jipprovdi sommarju konċiż ta' xi
politika, proposta leġiżlattiva jew avveniment partikolari, inkluża informazzjoni essenzjali
b'test u grafika, flimkien ma' links u suġġerimenti għal aktar qari.
Briefing: dokument ta' riċerka konċiż li jipprovdi informazzjoni ta' sfond dwar suġġetti definiti
b'mod ċar li, pereżempju, jistgħu jikkontribwixxu għall-abbozzar ta' rapport tal-kumitat.
Analiżi fil-fond: dokument ta' riċerka ta' tul medju li ġeneralment jorbot direttament ma'
proposta leġiżlattiva jew ma' rapport fuq inizjattiva proprja li jkunu se jiġu ttrattati.
Studju: dokument ta' riċerka fuq perjodu itwal li normalment jeżamina b'mod komparattiv illiġijiet jew il-politiki tal-Istati Membri jew ta' pajjiżi terzi f'oqsma fejn l-ebda analiżi ta' dan ittip ma tkun disponibbli. Dan it-tip ta' dokument jista', aktar tard, jifforma l-bażi għal xogħol
parlamentari jew għal riċerka aktar iffokata.
Sessjoni ta' ħidma: sessjoni dedikata ma' grupp ta' esperti bil-għan li tiġi indirizzata kwistjoni
speċifika mqajma mill-kumitat. Sessjoni ta' ħidma tlaqqa' esperti indipendenti b'kuntratt minn
organizzazzjonijiet esterni, bħall-universitajiet, u mhux neċessarjament tkun miftuħa għallpubbliku.
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IL-KUMITAT ITRE TAĦT IL-LENTI
Fid-Dipartiment Tematiku A, tim speċifiku jipprovdi għarfien espert u pariri lill-Kumitat għall-Industrija, irRiċerka u l-Enerġija (ITRE) fl-oqsma kollha tal-mandat tal-kumitat.
Il-Kumitat ITRE huwa responsabbli mit-tfassil tal-politiki tal-UE dwar l-industrija, ir-riċerka u l-innovazzjoni u
dawk relatati mal-enerġija. Is-setgħat u r-responsabbiltajiet tal-Kumitat ITRE huma elenkati fl-ANNESS V tarRegoli ta' Proċedura tal-PE.
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GĦAŻLA TA' DOKUMENTI TA' RIĊERKA REĊENTI MITLUBA MILL-KUMITAT ITRE
Riċerka:
L-Ewropa – Ċentru Globali għar-Riċerka ta' Eċċellenza
Id-dinja tar-riċerka u l-innovazzjoni qed issir dejjem aktar multipolari
biċ-Ċina li qed tingħaqad mal-pajjiżi li qegħdin minn ta' quddiem fixxjenza u t-teknoloġija. Għall-UE, il-kapaċitajiet ta' riċerka globali
miżjuda joffru ġabra akbar ta' talent globali u opportunitajiet għal
speċjalizzazzjoni, iżda wkoll żieda fil-kompetizzjoni għall-investiment,
it-talent u l-pożizzjoni bħala mexxejja dinjija f'oqsma teknoloġiċi
kritiċi.
Il-Brexit u l-Orizzont Ewropa
Dan id-dokument jiġbor fil-qosor il-preżentazzjonijiet u ddiskussjonijiet tas-sessjoni ta' ħidma dwar "il-Brexit u l-Orizzont
Ewropa", li saret fil-21 ta' Novembru 2018. L-effetti tal-Brexit fuq ilProgramm Orizzont Ewropa ġew ivvalutati.

L-ICT:
L-iskjerament tal-5G; Il-qagħda attwali fl-Ewropa, fl-Istati Uniti u fl-Asja
Din l-analiżi ddettaljata tqabbel l-iskjerament tal-5G fl-UE ma'
ekonomiji ewlenin oħra – l-Istati Uniti, iċ-Ċina, il-Ġappun, irRepubblika tal-Korea, Singapor u t-Tajwan. Fuq firxa ta' indikaturi, lUE tikkompara tajjeb. Madankollu, din mhijiex tellieqa fuq terminu
qasir. Il-5G huwa aktar kumpless minn teknoloġiji mingħajr fili
preċedenti u għandu jitqies bħala proġett fit-tul biex jissolvew l-isfidi
tekniċi u jiġi żviluppat mudell ċar ta' negozju.
Ir-Roaming: Sena wara l-Implimentazzjoni
Din l-analiżi fil-fond teżamina l-impatti sena wara l-implimentazzjoni
tar-Regolament dwar ir-Roaming tal-UE li introduċa r-Roaming
daqslikieku f’Pajjiżek (RLAH), billi jiġu riveduti kemm is-swieq talbejgħ bl-imnut kif ukoll dawk bl-ingrossa. Is-suq tal-bejgħ bl-imnut
tar-roaming instab li kien sejjer tajjeb għall-biċċa l-kbira tal-partijiet
interessati. Madankollu, fis-suq bl-ingrossa, l-aġġustament tal-limitu
tal-prezz bl-ingrossa huwa meħtieġ sabiex l-MVNOs ikunu jistgħu
jikkompetu b'mod aktar effettiv.
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L-enerġija:
Akkoppjament tas-setturi: kif jista' jissaħħaħ fl-UE biex titrawwem l-istabbiltà tal-grilja u ddekarbonizzazzjoni?
L-akkoppjament tas-setturi jinvolvi żieda fl-integrazzjoni ma' xulxin
tas-setturi tal-użu finali tal-enerġija u tal-provvista. Dan jista' jtejjeb leffiċjenza u l-flessibbiltà tas-sistema tal-enerġija kif ukoll l-affidabbiltà
u l-adegwatezza tagħha. Barra minn hekk, l-akkoppjament settorjali
jista' jnaqqas l-ispejjeż tad-dekarbonizzazzjoni. Sabiex jitrawwem ilpotenzjal sħiħ tal-akkoppjament tas-setturi f'diversi applikazzjonijiet
tal-użu finali u tal-provvista, huwa importanti li jitneħħew l-ostakli
teknoekonomiċi, politiċi u regolatorji eżistenti.
Strateġiji nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli: l-effiċjenza enerġetika, ir-rinnovazzjoni tal-bini u
l-awtokonsum
Dan ir-rapport jiġbor fil-qosor il-preżentazzjonijiet u d-diskussjonijiet
tas-sessjoni ta' ħidma dwar l-istess titolu li sar fit-22 ta' Frar 2018. Ġew
diskussi strateġiji nazzjonali b'rabta ma' miri ta' effiċjenza fl-enerġija u
politiki oħra, inklużi rinnovazzjoni tal-bini u awtoġenerazzjoni talelettriku. Is-sitwazzjoni attwali u l-evoluzzjoni probabbli tagħha ġew
ippreżentati u evalwati, b'inizjattivi ta' politika possibbli identifikati
biex jindirizzaw l-isfidi b'mod effettiv.

Kuntatti tad-Dipartiment Tematiku A
•

Dipartiment Tematiku A - Politiki Ekonomiċi, Xjentifiċi u tal-Kwalità tal-Ħajja
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

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

•

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

•

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

Id-dokumenti ta' riċerka tagħna huma kollha disponibbli fis-sit web tagħna:
https://www.europarl.europa.eu/committees/mt/itre/supporting-analyses.html
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