BRIEFING
ITRE i fokus

Utredningsavdelningarnas tjänster
Utredningsavdelningarna är utredningsenheter som stöder parlamentets organ (talmannen, utskotten
och generalsekreteraren) i deras lagstiftningsarbete och institutionella arbete. De tillhandahåller intern
och extern expertis för att bistå utskotten och andra organ inom parlamentet vid utarbetandet av
lagstiftning och utövandet av demokratisk kontroll.
En översikt över alla utredningstjänster som Europaparlamentet har att erbjuda finns på
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/sources.html
Vad gör utredningsavdelningarna unika?
•
•
•

De har till uppgift att arbeta för utskotten och tillmötesgå deras förfrågningar om expertis.
De verkar på grundval av politiska prioriteringar som fastställs av utskotten.
Utöver stöd från interna specialister erbjuder de även tillgång till arvoderade externa
experter.

UTREDNINGSAVDELNINGEN FÖR EKONOMISK POLITIK, VETENSKAPSPOLITIK OCH
FRÅGOR OM LIVSKVALITET
Utredningsavdelning A bidrar med expertkunskap av hög kvalitet, aktuella analyser och oberoende
utredningar till de utskott den stöder: ECON, EMPL, ENVI, ITRE och IMCO.
Utredningsavdelning A bistår utskotten genom att
1. sammanlänka utskotten med ett omfattande nätverk av sakkunniga inom den akademiska
världen, specialiserade konsultföretag, tankesmedjor, andra EU-institutioner och
internationella organisationer,
2. när som helst under lagstiftningsförfarandet tillhandahålla politisk expertrådgivning och
noggrant utvalda utredningar som är oberoende, av god kvalitet och lyhörda för politiskt
känsliga frågor; stödja utskottens granskande roll,
3. omforma utskottens utredningsarbete så att det bidrar till ett engagemang mellan
unionsmedborgarna och ledamöterna som bygger på goda kunskaper; säkerställa att
parlamentsarbetet utförs objektivt och av experter,
4. förvalta utskottens expertbudgetar, genomföra projekt med användning av extern expertis
för att tillmötesgå kraven från utskottens samordnare.
Politiska analytiker och utredare inom parlamentet tillhandahåller ad hoc-information och politiska
analyser, antingen för att tillmötesgå en specifik förfrågan eller på eget initiativ efter att personligen ha
samrått med ledamöterna. De stöder även talmannens och generalsekreterarens arbete med genomgångar
och bakgrundsinformation.
Externa arvoderade experter anlitas endast på begäran av ett utskott, efter att utskottets samordnare har
fattat beslut om detta. Varje år tilldelas utskotten ett budgetanslag för detta ändamål. När den arbetar med
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externa experter ser utredningsavdelningen till att utredningen håller högsta möjliga standard vad gäller
oberoende och kvalitet och att den tillgodoser utskottets specifika behov. Externa experter väljs därför
genom upphandlingsförfaranden som bygger på objektiva urvals- och tilldelningskriterier.
Utredningsavdelningen övervakar sedan noggrant deras arbete för att säkerställa att det inte på något sätt
avviker från den ursprungliga utredningsbegäran.
De vanligaste utredningspublikationerna från utredningsavdelning A är följande:
•
•
•
•

•

Kort sammanfattning: En tvåsidig utredningsrapport som i korthet beskriver en specifik
politik, ett specifikt lagstiftningsförslag eller en specifik händelse. Det ges väsentlig
information i text och grafik samt länkar och förslag för ytterligare läsning.
Briefing: En kortfattad utredningsrapport som ger bakgrundsinformation om noggrant
avgränsade ämnen och som kan utgöra underlag exempelvis när man utarbetar ett
betänkande i ett utskott.
Djupanalys: En medellång utredningsrapport som i allmänhet har direkt koppling till ett
kommande lagstiftningsförslag eller ett initiativbetänkande.
Studie: En utredningsrapport med längre perspektiv som vanligtvis omfattar jämförande
undersökningar av lagstiftning eller politik i medlemsstaterna eller tredjeländer inom
områden där sådana analyser inte är tillgängliga. Studier kan ligga till grund för senare arbete
inom parlamentet eller för mer riktade utredningar.
Seminarium: En sammankomst med en grupp experter för att behandla en specifik fråga som
tagits upp av utskottet. Vid ett seminarium medverkar kontraktsanställda oberoende experter
från externa organisationer, exempelvis universitet. Seminarier är inte alltid öppna för
allmänheten.

HUR BEGÄR MAN EXPERTKUNSKAP FRÅN UTREDNINGSAVDELNING A?
Expertkunskap kan
begäras av en
utskottssamordnare.
Enskilda ledamöter
kan begära
expertkunskap via
sin
utskottssamordnare.

Utskottssamordnarna
prövar begäran.

Utredningsavdelning
A tillhandahåller den
begärda expertisen
internt eller anlitar
externa utredare.

Inget
förhandsgodkännande
från andra interna
parlamentsorgan
krävs.

Utredningspublikationen
offentliggörs på internet
och även i
pappersformat på
begäran.
Det kan begäras att
publikationen
presenteras i utskottet.

FOKUS PÅ ITRE-UTSKOTTET
Inom utredningsavdelning A finns en särskild grupp som bistår utskottet för industrifrågor, forskning
och energi (ITRE) med expertkunskap och rådgivning på alla områden som tillhör utskottets
ansvarsområde.
ITRE-utskottet ansvarar för att utforma EU:s politik inom området för industrifrågor, forskning och
innovation samt energi. ITRE-utskottets befogenheter och ansvarsområden finns förtecknade i bilaga V till
Europaparlamentets arbetsordning.

2

PE 638.402

Utredningsavdelningarnas tjänster för ITRE-utskottet

ETT URVAL AKTUELLA UTREDNINGSRAPPORTER SOM BEGÄRTS AV ITRE-UTSKOTTET
Forskning:
Europa – ett globalt centrum för framstående forskning
Forsknings- och innovationssammanhanget blir allt mer multipolärt i
och med att Kina håller på att bli ett av de ledande länderna inom
vetenskap och teknik. Den ökade globala forskningskapaciteten
innebär att EU får tillgång till en större global kompetenspool och
specialiseringsmöjligheter. Det innebär dock också en ökad
konkurrens om investeringar, kompetens och ställningen som
världsledande inom viktiga teknikområden.
Brexit och Horisont Europa
I detta dokument sammanfattas de presentationer och diskussioner
som hölls vid seminariet om brexit och Horisont Europa den 21
november 2018, där en bedömning gjordes av brexits effekter på
programmet Horisont Europa.

IKT:
5G-utbyggnaden: situationen i Europa, Förenta staterna och Asien
I denna djupanalys jämförs EU:s 5G-utbyggnad med den som sker i
andra ledande ekonomier – Förenta staterna, Kina, Japan, Sydkorea,
Singapore och Taiwan. EU står sig jämförelsevis väl i flera olika
avseenden. Det hela handlar dock inte om något kortsiktigt projekt.
5G är mer komplext än tidigare trådlös teknik och bör betraktas som
ett långsiktigt projekt för att ta itu med tekniska utmaningar och
skapa en tydlig affärsnytta.
Roaming: ett år efter genomförandet
I denna djupanalys undersöks effekterna ett år efter genomförandet
av EU:s roamingförordning, genom vilken Roaming som hemma
infördes. Både detalj- och grossistmarknaderna undersöks.
Slutkundsledet på roamingmarknaderna har visat sig fungera väl i de
flesta fall. På grossistmarknaderna måste dock pristaket i grossistledet
justeras, så att de virtuella mobiloperatörerna kan bli mer
konkurrenskraftiga.
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Energi:
Sammankoppling av sektorer: hur kan den stärkas i EU för att främja nätstabilitet och fasa ut fossila
bränslen?)
Sammankoppling av sektorer innebär att sektorerna för
slutanvändning av energi och försörjningssektorerna integreras med
varandra i högre grad. Detta kan förbättra energisystemets
effektivitet och flexibilitet samt göra det pålitligare och bättre
avpassat. Dessutom kan sammankoppling av sektorer medföra lägre
kostnader för utfasning av fossila bränslen. För att den fulla
potentialen med sammankoppling av sektorer ska kunna utnyttjas i
flera slutanvändnings- och försörjningstillämpningar måste befintliga
hinder på det teknisk-ekonomiska, politiska och lagstiftningsmässiga
området undanröjas.
Nationella strategier för förnybar energi: energieffektivitet, renovering av byggnader och
egenförbrukning
I denna rapport sammanfattas de presentationer och diskussioner
som hölls vid seminariet med samma namn den 22 februari 2018.
Nationella
strategier
diskuterades
när
det
gäller
energieffektivitetsmål och annan politik, däribland renovering av
byggnader och egenproduktion av el. Den nuvarande situationen
och den troliga utvecklingen av denna presenterades och bedömdes,
och vidare identifierades möjliga politiska initiativ för att hantera
utmaningarna på effektivt sätt.

Kontaktuppgifter för utredningsavdelning A
•

Utredningsavdelning A – ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
ECON – EMPL – ENVI – ITRE – IMCO – poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

ITRE-gruppen: Frédéric GOUARDERES – frederic.gouarderes@europarl.europa.eu – +32 22834484

•

ITRE-gruppen: Francesca BELTRAME – francesca.beltrame@europarl.europa.eu – +32 22832146

•

ITRE-gruppen: Miklos GYOERFFI – miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu – +32 22832505

Alla våra publikationer finns på vår webbplats:
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/itre/supporting-analyses.html
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