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Diensten van de beleidsondersteunende
afdelingen
Beleidsafdelingen zijn onderzoekseenheden die parlementaire organen (de Voorzitter, de commissies en
de Secretaris-generaal) ondersteunen bij de uitvoering van hun wetgevende en institutionele taken. Zij
stellen interne en externe expertise ter beschikking om de commissies en andere parlementaire organen
te ondersteunen bij het opstellen van wetgeving en het uitoefenen van democratische controle.
Voor een overzicht van alle beschikbare onderzoeksdiensten die het Europees Parlement te bieden heeft,
kunt u terecht op: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/sources.html
Wat maakt beleidsondersteunende afdelingen uniek?
•
•
•

Zij staan in dienst van de commissies en beantwoorden hun verzoeken om expertise.
Zij werken op basis van de politieke prioriteiten die door de commissies zijn vastgesteld.
Naast de ondersteuning door interne specialisten, bieden zij ook toegang tot betaalde
externe deskundigen.

BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING ECONOMISCHE ZAKEN,
WETENSCHAPSBELEID EN LEVENSKWALITEIT
Beleidsafdeling A levert hoogwaardige expertise, actuele analyse en onafhankelijk onderzoek aan de
commissies die zij ondersteunt: ECON, EMPL, ENVI, ITRE en IMCO.
De beleidsondersteunende afdeling A helpt de commissies door:
1. de contacten die zij legt tussen commissies en een uitgebreid kennisnetwerk bestaande uit
universiteiten, gespecialiseerde adviesbureaus, denktanks, andere EU-instellingen en
internationale organisaties;
2. deskundig beleidsadvies en doelgericht onderzoek op elk moment van de wetgevingscyclus,
van onafhankelijke aard, hoge kwaliteit en met inachtneming van politieke gevoeligheden;
ondersteuning bij het toezicht door commissies;
3. hernieuwd gebruik van commissieonderzoek voor een informatieve dialoog tussen EUburgers en leden; de waarborg die zij bieden dat parlementair werk objectief en door
deskundigen wordt uitgevoerd;
4. het beheer van de budgetten voor expertise van de commissie, de uitvoering van projecten
aan de hand van externe expertise om aan de door de coördinatoren vastgestelde vereisten
te voldoen.
Interne beleidsanalisten en onderzoekers voorzien in specifieke informatie en beleidsanalyses, ofwel op
verzoek, ofwel op eigen initiatief en na persoonlijke contacten met leden. Ook ondersteunen zij de
Voorzitter en de secretaris-generaal met briefings en achtergrondinformatie.
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Externe, betaalde expertise wordt uitsluitend op verzoek van de betrokken commissie, na een besluit van
de coördinatoren, ingewonnen. Hiervoor wordt jaarlijks een begrotingskrediet toegewezen aan de
commissies. De beleidsondersteunende dienst zorgt ervoor dat het externe onderzoek aan de hoogste
normen van onafhankelijkheid en kwaliteit voldoet, evenals aan de specifieke behoeften van de betrokken
commissie. Externe deskundigen worden dan ook via aanbestedingsprocedures geselecteerd op basis van
objectieve selectie- en gunningscriteria. Vervolgens houdt de beleidsondersteunende dienst nauw toezicht
op hun werk om ervoor te zorgen dat de onderzoeksopdracht volledig wordt nageleefd.
De meest voorkomende onderzoeksproducten die door beleidsafdeling A worden geleverd zijn:
•
•
•
•

•

Kort overzicht: een twee pagina's tellende onderzoeksnota met een beknopte samenvatting
van een bepaald beleidsterrein, wetgevingsvoorstel of evenement, met essentiële informatie
in de vorm van tekst en grafieken, plus links en aanbevolen literatuur.
Briefing: een beknopt onderzoeksdocument met achtergrondinformatie over nauwkeurig
omschreven onderwerpen, dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor het opstellen van een
commissieverslag.
Grondige analyse: een middelgroot onderzoeksdocument dat doorgaans rechtstreeks
verband houdt met een aankomend wetgevingsvoorstel of een initiatiefverslag.
Studie: een onderzoeksdocument voor de langere termijn dat gewoonlijk vergelijkende
onderzoeken biedt van de wetgeving of het beleid van de lidstaten of derde landen op
gebieden waar een dergelijke analyse niet beschikbaar is. Zij kunnen de basis vormen voor
latere parlementaire werkzaamheden of voor meer gericht onderzoek.
Workshop: een bijeenkomst met een groep deskundigen om een specifieke kwestie die door
de commissie aan de orde is gesteld, te bespreken. In een workshop worden gecontracteerde
onafhankelijke deskundigen van externe organisaties, zoals universiteiten, uitgenodigd en de
workshop is niet altijd toegankelijk voor het publiek.

HOE VERLOOPT EEN VERZOEK OM EXPERTISE AAN BELEIDSAFDELING A?

Een verzoek om
expertise wordt
gedaan door een
commissiecoördinator.

De
commissiecoördinatoren
beslissen over dit
verzoek.

Individuele leden
kunnen een
expertiseverzoek
indienen via hun
commissiecoördinator.

Voorafgaande
goedkeuring door
andere interne
parlementaire organen
is niet vereist.

Beleidsafdeling
A stelt de
gevraagde
interne
expertise ter
beschikking of
schakelt
externe
onderzoekers
in.

Het
onderzoeksdocument
wordt gepubliceerd
op het internet en is
op verzoek ook in
papieren versie
beschikbaar.
Er kan een
presentatie in de
commissie worden
aangevraagd.

FOCUS OP DE COMMISSIE ITRE
Binnen Beleidsafdeling A levert een specifiek team expertise en advies aan de Commissie industrie,
onderzoek en energie (ITRE) op alle gebieden die onder de bevoegdheid van de commissie vallen.
De Commissie ITRE is verantwoordelijk voor het uitstippelen van het industrie-, onderzoeks- en innovatieen energiebeleid van de EU. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de commissie ITRE zijn
opgesomd in bijlage V van het Reglement van het EP.
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EEN SELECTIE VAN RECENTE ONDERZOEKSDOCUMENTEN WAAROM DE COMMISSIE
ITRE HEEFT VERZOCHT
Onderzoek:
Europa - het Global Centre for Excellent Research (Mondiaal Centrum voor excellent onderzoek)

De wereld van onderzoek en innovatie wordt steeds meer multipolair
nu China ook een van de leiders is geworden op het gebied van
wetenschap en technologie. Voor de EU bieden de toegenomen
mondiale onderzoekscapaciteiten een grotere wereldwijde pool van
talent en mogelijkheden voor specialisatie, maar dit betekent ook
meer concurrentie op het gebied van investeringen, talent en de
positie als wereldleider op kritieke technologische gebieden.
Brexit en Horizon Europa
Dit document geeft een samenvatting van de presentaties en
discussies van de workshop over "Brexit en Horizon Europa", die op
21 november 2018 werd gehouden. Er werd een evaluatie gemaakt
van de gevolgen van de brexit op het Horizon Europa-programma.

Informatie- en communicatietechnologie
De uitrol van 5G: de stand van zaken in Europa, de VS en Azië
In deze diepgaande analyse wordt de uitrol van 5G in de EU
vergeleken met andere toonaangevende economieën - de VS, China,
Japan, de Republiek Korea, Singapore en Taiwan. Op een aantal
indicatoren is de EU goed vergelijkbaar met andere belangrijke
economieën. Het gaat hier evenwel niet over een wedloop op korte
termijn. 5G is complexer dan eerdere draadloze technologieën en
moet als een langetermijnproject worden beschouwd waarbij
oplossingen voor technische problemen worden gezocht en een
duidelijke business case wordt uitgewerkt.
Roamingdiensten: één jaar na de tenuitvoerlegging
In deze diepgaande analyse wordt een onderzoek gedaan naar de
gevolgen van de EU-roamingverordening waarmee Roam Like at
Home (RLAH) is ingevoerd een jaar na de tenuitvoerlegging, en dit
aan de hand van een evaluatie van de retail- en de wholesalemarkten.
De retailroamingmarkt bleek goed te presteren voor de meeste
belanghebbenden. Op de wholesalemarkt is het echter noodzakelijk
het wholesaleprijsplafond aan te passen zodat MVNO's effectiever
kunnen concurreren.
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Energie:
Koppeling van sectoren hoe kan deze worden verbeterd in de EU met het oog op een grotere
netwerkstabiliteit en decarbonisatie?
De koppeling van sectoren houdt in dat de sectoren van eindgebruik
en levering van energie steeds meer onderling geïntegreerd worden.
Dit kan ervoor zorgen dat het energiesysteem niet alleen efficiënter
en flexibeler wordt, maar ook meer betrouwbaar en adequaat.
Bovendien kan de koppeling van de sectoren de kosten voor
het koolstofarm maken van het energiesysteem verlagen. Om
het volledige potentieel van de sectorkoppeling in diverse
toepassingen voor eindgebruik en levering te bevorderen, is het
belangrijk dat de bestaande technisch-economische, beleids- en
regelgevingsbelemmeringen worden weggenomen.
Nationale strategieën voor duurzame energie: energie-efficiëntie, renovatie van gebouwen en
eigen verbruik
Dit document geeft een samenvatting van de presentaties en
discussies van de workshop over "Brexit en Horizon Europa", die op
22 februari 2018 werd gehouden. Er werd gesproken over de
nationale strategieën met betrekking tot de doelstellingen inzake
energie-efficiëntie en ander beleid, waaronder de renovatie van
gebouwen en de zelfopwekking van elektriciteit. De huidige situatie
en de waarschijnlijke ontwikkeling ervan werden gepresenteerd en
geëvalueerd, waarbij werd nagegaan wat de mogelijke
beleidsinitiatieven zijn om de uitdagingen effectief aan te pakken.

Beleidsondersteunende afdeling A - Contacten
•

Beleidsondersteunende afdeling A - Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit
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

Al onze onderzoeksdocumenten zijn beschikbaar op onze website:
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/itre/supporting-analyses.html
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