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TEMAAFDELINGENS TJENESTER

TEMAAFDELINGEN FOR ØKONOMISK OG VIDENSKABELIG POLITIK OG LIVSKVALITET
Temaafdeling A leverer ekspertbistand af høj kvalitet, ajourført analyse og uafhængig forskning til de 
udvalg, den støtter: ECON, EMPL, ENVI, ITRE og IMCO.  

Temaafdeling A betjener sine udvalg ved at: 

1. sætte udvalgene i forbindelse med et omfattende netværk af sagkyndige inden for den
akademiske verden, specialiserede konsulentfirmaer, tænketanke, andre EU-institutioner og
internationale organisationer

2. yde politisk ekspertrådgivning og nøje målrettet forskning på et hvilket som helst tidspunkt i
lovgivningsprocessen, der er uafhængig, af høj kvalitet, og som tager hensyn til politisk
følsomme spørgsmål støtte udvalgenes kontrolrolle

3. omdefinere udvalgets forskning for at støtte et informeret engagement mellem EU's
borgere og medlemmer; sikre, at det parlamentariske arbejde udføres objektivt og af
eksperter

4. forvalte udvalgets budgetter til ekspertbistand, gennemføre projekter, der anvender ekstern
ekspertbistand, for at opfylde de krav, der stilles af koordinatorerne.

Interne politiske analytikere og forskere leverer ad hoc-oplysninger og politikanalyser, enten på specifik 
anmodning herom eller på eget initiativ og efter personlig høring af medlemmerne. De understøtter også 
formandens og generalsekretærens arbejde med briefinger og baggrundsoplysninger. 

Ekstern betalt ekspertbistand ydes udelukkende på anmodning af udvalget, efter at der er truffet afgørelse 
herom af udvalgskoordinatorerne. Der tildeles hvert år en budgetbevilling til udvalgene til dette formål. Når 
temaafdelingen samarbejder med eksterne eksperter, sikrer den, at forskningen opfylder de højeste 
standarder for uafhængighed og kvalitet, og søger at imødekomme udvalgets specifikke behov. Til dette 
formål udvælges eksterne eksperter gennem udbudsprocedurer på grundlag af objektive udvælgelses- og 
tildelingskriterier. Temaafdelingen fører derefter nøje tilsyn med eksperternes arbejde for at sikre, at det er 
i fuld overensstemmelse med forskningsanmodningen.  

Temaafdelingerne er forskningsenheder, der støtter Europa-Parlamentets organer (formanden, 
udvalgene og generalsekretæren) i udførelsen af deres lovgivningsmæssige og institutionelle opgaver. 
De yder udvalgene og andre af Parlamentets organer intern og ekstern ekspertbistand i forbindelse med 
udformning af lovgivning og udøvelse af demokratisk kontrol.  

Et overblik over alle de forskningstjenester, Europa-Parlamentet stiller til rådighed, kan fås på: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/sources.html 

Hvad er det særlige ved temaafdelingerne? 

• De har til opgave at betjene udvalgene og besvare deres anmodninger om ekspertbistand.
• De arbejder ud fra politiske prioriteter, der er fastsat af udvalgene.
• Ud over støtte fra interne fagfolk tilbyder de også adgang til betalt ekstern ekspertbistand.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/sources.html
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De mest almindelige forskningsprodukter fra Temaafdeling A er: 

• Oversigt (“At a glance”): et to siders forskningsdokument, der indeholder et kort resumé af 
en bestemt politik, et bestemt lovforslag eller en bestemt begivenhed, herunder væsentlige 
oplysninger med tekst og grafik plus links og forslag til videre læsning 

• Briefing: et kortfattet forskningsdokument med baggrundsoplysninger vedrørende nøje 
definerede emner, der kan bruges som input f.eks. ved udarbejdelsen af en betænkning fra 
udvalget 

• Indgående analyse ("In-depth analysis"): et mellemlangt forskningsdokument, der normalt 
er direkte knyttet til et kommende lovforslag eller en initiativbetænkning 

• Studie ("Study"): et mere langsigtet forskningsdokument, der almindeligvis indeholder 
sammenlignende undersøgelser af medlemsstaternes eller tredjelandes lovgivning eller 
politikker på områder, hvor der ikke findes en sådan analyse. De kan danne grundlag for 
senere parlamentarisk arbejde eller mere målrettet forskning. 

• Workshop: et særligt møde med en ekspertgruppe med det formål at behandle et specifikt 
spørgsmål, som et udvalg har rejst. En workshop samler uafhængige eksperter fra eksterne 
organisationer som f.eks. universiteter, og den er ikke nødvendigvis åben for offentligheden. 

HVORDAN ANMODER MAN TEMAAFDELING A OM EKSPERTBISTAND? 

En anmodning 
om 

ekspertbistand 
foretages af en 
udvalgskoordin

ator.  

Individuelle 
medlemmer kan 

indgive en 
anmodning om 
ekspertbistand 
gennem deres 

udvalgskoordin
ator. 

 

Udvalgskoordin
atorerne tager 

stilling til 
anmodningen. 

Der kræves 
ingen 

forudgående 
godkendelse fra 

andre interne 
parlamentariske 

organer. 

 

Temaafdeling 
A yder den 

ønskede 
ekspertbistan
d internt eller 

engagerer 
eksterne 

eksperter. 

 

Forskningsdoku
mentet 

offentliggøres på 
internettet og 

kan også 
rekvireres i 
papirform. 

Der kan anmodes 
om forelæggelse 
af det i udvalget. 

FOKUS PÅ IMCO-UDVALGET 
Inden for Temaafdeling A yder et særligt team ekspertbistand og rådgivning til Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) på alle udvalgets kompetenceområder. 

IMCO -udvalget er ansvarligt for lovgivningsmæssig overvågning og kontrol vedrørende EU-reglerne om fri 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser, fri bevægelighed for erhvervsudøvere, det digitale indre 
marked, toldpolitik, standardisering og forbrugernes økonomiske interesser. IMCO's beføjelser og 
ansvarsområder er beskrevet i bilag V til Europa-Parlamentets forretningsorden.  

  

https://imconet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.default.html?displayTab=contact-information&
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//DA#GAX6
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ET UDVALG AF NYLIGE FORSKNINGSDOKUMENTER BESTILT AF IMCO 
 
Kunstig intelligens:
 

Artificial Intelligence: Challenges for EU Citizens and Consumers 

 

Denne briefing omhandler reguleringen af kunstig intelligens, dvs. 
spørgsmålet om, hvordan man kan sikre, at kunstig intelligens 
kommer borgere og samfund til gode i overensstemmelse med 
europæiske værdier og principper. Den fokuserer på data og 
forbrugerbeskyttelse, redegør for risici og perspektiver ved 
anvendelsen af kunstig intelligens, identificerer de vigtigste retlige 
ordninger, der finder anvendelse, og undersøger en række vigtige 
juridiske spørgsmål. 

 

 

 
Bidrag til vækst - Levering af økonomiske gevinster for borgere og virksomheder: 
 

Free Movement of Goods and Customs Union 

 

Forskningen viser, at den samlede effekt af det indre marked med 
hensyn til output beløber sig til 386 mia. EUR om året, heraf 19 mia. i 
landbruget og 367 mia. i fremstillingsindustrien. Til sammenligning 
udgør den økonomiske gevinst af toldunionen 189 mia. EUR om året, 
heraf 176 mia. EUR i fremstillingssektoren og 13 mia. EUR i 
landbrugssektoren. 

 

 

The Single Market for Services 

 

Studien viser, at den økonomiske gevinst ved den lovgivning, som 
Europa-Parlamentet har vedtaget på området fri bevægelighed for 
tjenesteydelser, beløber sig til 236 mia. EUR om året. Denne gevinst 
vil efter 2019 vokse til 284 mia. EUR om året på det område, der er 
omfattet af tjenesteydelsesdirektivet, 80 mia. EUR om året på området 
for tjenesteydelser i de liberale erhverv og 20 mia. EUR om året på 
området for tjenesteydelser i forbindelse med offentlige indkøb. 

 

 

European Public Procurement 

 

Dette forskningsarbejde viser, at den anslåede gevinst ved 
Parlamentets seneste lovgivningsarbejde beløber sig til op til 2,88 
mia. EUR om året - primært i form af dynamiske og andre økonomiske 
gevinster. Samtidig har gennemførelsen af EU-direktiverne på 
området for offentlige indkøb medført en stigning i de samlede 
kontraktværdier fra under 200 mia. EUR til ca. 525 mia. EUR. 
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Bidrag til vækst - Levering af forbedrede rettigheder for borgere og virksomheder: 
 

Legal Aspects of Protecting European Consumers 

 

Denne studie indeholder en analyse af de retlige aspekter af 
beskyttelsen af de europæiske forbrugere i løbet af Europa-
Parlamentets 7. og 8. valgperiode (2009-2019). Den undersøger 
politikudviklingen inden for forbrugerbeskyttelse og det (digitale) 
indre marked og identificerer de nye materielle rettigheder, der 
tilbydes forbrugerne i EU. 

 

 

European Public Procurement 

 

Denne studie evaluerer målene for lovgivningsmæssige tiltag på 
området for offentlige indkøb i den 7. og 8. valgperiode og vurderer 
de nuværende initiativers bidrag til opfyldelsen af EU's målsætninger. 

 

 

  
 
 
 
 

Temaafdeling A Kontakter 

• Temaafdeling A – Økonomisk og Videnskabelig Politik og Livskvalitet 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• IMCO-teamet: Mariusz MACIEJEWSKI - mariusz.maciejewski@ep.europa.eu - 0032 228 34249  
• IMCO-teamet: Christina RATCLIFF - christina.ratcliff@ep.europa.eu - 0032 228 31254 
Alle vores forskningspapirer findes på vores websted:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/supporting-analyses.html 
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