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τμήματα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Το Θεματικό Τμήμα Α παρέχει εμπειρογνωμοσύνη υψηλής ποιότητας, επικαιροποιημένη ανάλυση και 
ανεξάρτητη έρευνα στις επιτροπές που υποστηρίζει: ECON, EMPL, ENVI, ITRE και IMCO.  

Τα Θεματικό Τμήμα Α τίθεται στην υπηρεσία των επιτροπών του με τους εξής τρόπους: 

1. Συνδέει τις επιτροπές με ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπειρογνωμοσύνης από τον πανεπιστημιακό
χώρο, εταιρείες παροχής συμβουλών, κέντρα μελετών και προβληματισμού, άλλα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς·

2. Παρέχει εξειδικευμένη καθοδήγηση σε ζητήματα χάραξης πολιτικής και επιμελώς
προσανατολισμένη έρευνα σε όλα τα στάδια του νομοθετικού κύκλου, έρευνα που διακρίνεται για 
την ανεξαρτησία της, την υψηλή της ποιότητα και την εγρήγορσή της όσον αφορά πολιτικές
ευαισθησίες· στηρίζει τον ελεγκτικό ρόλο των επιτροπών·

3. αναπροσαρμόζει την έρευνα των επιτροπών για να ενισχύσει ενημερωμένες αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των βουλευτών του ΕΚ· μεριμνά για την αδιάβλητη διεκπεραίωση
του κοινοβουλευτικού έργου από ειδικούς·

4. Διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό που διαθέτουν οι επιτροπές για τους εμπειρογνώμονες,
υλοποιεί έργα με τη χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που 
θέτουν οι συντονιστές.

Οι εσωτερικοί αναλυτές και ερευνητές παρέχουν ενημέρωση και αναλύσεις ad-hoc, είτε ανταποκρινόμενοι σε 
συγκεκριμένο αίτημα είτε με δική τους πρωτοβουλία και κατόπιν προσωπικής διαβούλευσης με τους βουλευτές. 
Υποστηρίζουν επίσης το έργο του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα με ενημερώσεις και παροχή γενικών 
πληροφοριών. 

Τα θεματικά τμήματα είναι μονάδες έρευνας που στηρίζουν τα κοινοβουλευτικά όργανα (τον Πρόεδρο, τις 
επιτροπές και τον Γενικό Γραμματέα) κατά την άσκηση των νομοθετικών και θεσμικών τους καθηκόντων. 
Παρέχουν εσωτερική και εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη των επιτροπών του ΕΚ και άλλων 
κοινοβουλευτικών οργάνων κατά τη διαμόρφωση της νομοθεσίας και την άσκηση δημοκρατικού ελέγχου.  

Για μια επισκόπηση όλων των διαθέσιμων υπηρεσιών έρευνας που καλείται να προσφέρει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/sources.html 

Τι καθιστά τα θεματικά τμήματα μοναδικά; 

• Είναι αφιερωμένα στο παρέχουν υπηρεσίες στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και να
ανταποκρίνονται στα αιτήματά τους για εμπειρογνωμοσύνη.

• Λειτουργούν βάσει των πολιτικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται από τις επιτροπές.
• Εκτός από την υποστήριξη εκ μέρους εσωτερικών εμπειρογνωμόνων, παρέχουν επίσης

πρόσβαση σε αμειβόμενους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/sources.html
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Εξωτερικοί αμειβόμενοι εμπειρογνώμονες διατίθενται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν αιτήματος της επιτροπής 
και σχετικής απόφασης των συντονιστών της επιτροπής. Για τον σκοπό αυτό, κάθε χρόνο χορηγούνται στις 
επιτροπές πιστώσεις του προϋπολογισμού. Όταν συνεργάζεται με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, το θεματικό 
τμήμα μεριμνά ώστε να ανταποκρίνεται η έρευνα στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ανεξαρτησίας και ποιότητας 
και να καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιτροπής. Για τον σκοπό αυτό, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες 
επιλέγονται μέσω διαδικασιών σύναψης συμβάσεων βασιζόμενων σε αδιάβλητα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης. 
Το θεματικό τμήμα στη συνέχεια παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εργασίες τους προκειμένου να εξασφαλίζεται 
ότι αυτές συμβαδίζουν πλήρως με το αίτημα της έρευνας.  

Τα κοινότερα προϊόντα έρευνας που παράγει το Θεματικό Τμήμα Α είναι τα εξής: 

• «Με μια ματιά»: ένα δισέλιδο ερευνητικό σημείωμα που παρέχει επιγραμματική σύνοψη μιας 
συγκεκριμένης πολιτικής, μιας νομοθετικής πρότασης ή ενός γεγονότος και περιέχει ουσιώδεις 
πληροφορίες με κείμενο και γραφήματα, καθώς και συνδέσμους και προτάσεις για περαιτέρω 
ανάγνωση. 

• Ενημέρωση: ένα συνοπτικό ερευνητικό έγγραφο που παρέχει γενικές πληροφορίες για σαφώς 
καθορισμένα θέματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, κατά τη σύνταξη μιας 
έκθεσης επιτροπής. 

• Λεπτομερής ανάλυση: ένα ερευνητικό έγγραφο μεσαίου μεγέθους που κατά κανόνα συνδέεται 
άμεσα με επικείμενη νομοθετική πρόταση ή έκθεση πρωτοβουλίας. 

• Μελέτη: ένα ερευνητικό έγγραφο πιο μακρόπνοου χαρακτήρα που συχνά παρέχει συγκριτική 
εξέταση νόμων ή πολιτικών που εφαρμόζονται σε κράτη μέλη ή τρίτες χώρες σε τομείς όπου δεν 
υπάρχει σχετική ανάλυση. Μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μεταγενέστερες 
κοινοβουλευτικές εργασίες ή για πιο εστιασμένη έρευνα. 

• Ημερίδα: ειδική συνάντηση με ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ανάλυση ενός συγκεκριμένου 
ζητήματος που έχει θέσει η επιτροπή. Οι ημερίδες φέρνουν σε επαφή ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες από εξωτερικούς οργανισμούς, όπως πανεπιστήμια, και δεν είναι απαραιτήτως 
ανοικτές στο κοινό. 

ΠΩΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΑΠΌ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α; 

Οι αιτήσεις για 
εμπειρογνωμοσύνη 
υποβάλλονται από 

κάποιον 
συντονιστή 
επιτροπής.  

Μεμονωμένοι 
βουλευτές 

μπορούν να 
ζητήσουν 

εμπειρογνωμοσύνη 
μέσω του 

συντονιστή της 
επιτροπής τους. 

 

Οι συντονιστές 
της επιτροπής 
αποφασίζουν 
σχετικά με το 
αίτημα αυτό. 

Δεν απαιτείται 
καμιά 

προηγούμενη 
έγκριση από 

άλλα εσωτερικά 
κοινοβουλευτικά 

όργανα. 

 

Το Θεματικό Τμήμα 
Α παρέχει τη 

ζητηθείσα 
εμπειρογνωμοσύνη 

από κάποιον 
εσωτερικό 

εμπειρογνώμονα ή 
την αναθέτει σε 

εξωτερικούς 
ερευνητές. 

 

Το ερευνητικό 
έγγραφο 

δημοσιεύεται 
στο Διαδίκτυο 
και διατίθεται 

επίσης σε 
έντυπη μορφή 

κατόπιν 
αιτήσεως. 

Μπορεί επίσης 
να ζητηθεί 

παρουσίαση 
στην επιτροπή. 

Η IMCO ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 
Στο θεματικό τμήμα A, υπάρχει μια ειδική ομάδα που παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλές στην Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) για όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της. 

Η Επιτροπή IMCO είναι αρμόδια για τη νομοθετική εποπτεία και τον έλεγχο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία των ασκούντων επάγγελμα, την 
ψηφιακή ενιαία αγορά, την τελωνειακή πολιτική, την τυποποίηση και τα οικονομικά συμφέροντα των 
καταναλωτών. Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της επιτροπής IMCO απαριθμούνται στο παράρτημα V του 
Κανονισμού του ΕΚ.  

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//EL#GAX6
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//EL#GAX6
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ IMCO 
 
Τεχνητή νοημοσύνη:

Τεχνητή νοημοσύνη: Προκλήσεις για τους πολίτες και τους καταναλωτές της ΕΕ 

 

Το ενημερωτικό σημείωμα εξετάζει τη ρύθμιση της τεχνητής 
νοημοσύνης, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι 
η τεχνητή νοημοσύνη ωφελεί τους πολίτες και τις κοινότητες, σύμφωνα 
με τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές. Εστιάζοντας στην προστασία των 
δεδομένων και των καταναλωτών, παρουσιάζει τους κινδύνους και τις 
προοπτικές των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης, προσδιορίζει τα 
βασικά νομικά καθεστώτα που ισχύουν και εξετάζει μια σειρά βασικών 
νομικών ζητημάτων. 

 

 

 
Συμβολή στην ανάπτυξη — Επίτευξη οικονομικών οφελών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις: 

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η τελωνειακή ένωση 

 

Από την έρευνα προκύπτει ότι το συνολικό αποτέλεσμα που έχει επιφέρει 
η ενιαία αγορά όσον αφορά την παραγωγή ανέρχεται σε 386 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, με 19 δισεκατομμύρια στον τομέα της 
γεωργίας και 367 δισεκατομμύρια στον τομέα της μεταποίησης. 
Συγκριτικά, τα οφέλη της τελωνειακής ένωσης ανέρχονται σε 189 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, με 176 δισεκατομμύρια ευρώ να 
προκύπτουν στον τομέα της μεταποίησης και 13 δισ. ευρώ στον 
γεωργικό τομέα. 

 

 

Η ενιαία αγορά υπηρεσιών. 

 

Η μελέτη αναφέρει ότι τα οφέλη από τη νομοθεσία που θέσπισε το ΕΚ 
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών ανέρχονται σε 
236 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα εν λόγω οφέλη θα αυξηθούν 
περαιτέρω μετά το 2019 στα 284 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στον 
τομέα που καλύπτεται από την οδηγία για τις υπηρεσίες, στα 80 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στον τομέα των επαγγελματικών 
υπηρεσιών και σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στον τομέα των 
υπηρεσιών που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις. 

 

 

Ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 

 

Από την εν λόγω έρευνα συνάγεται ότι το εκτιμώμενο όφελος της 
πρόσφατης νομοθετικής δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ανέρχεται σε 2,88 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως – κυρίως 
στον τομέα των δυναμικών και άλλων οικονομικών οφελών. Ταυτόχρονα, 
η εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις οδήγησε σε 
αύξηση της συνολικής αξίας των αναθέσεων από λιγότερα από 200 
δισεκατομμύρια ευρώ σε περίπου 525 δισεκατομμύρια ευρώ. 
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Συμβολή στην ανάπτυξη – Επίτευξη βελτιωμένων δικαιωμάτων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
της Ευρώπης: 

Νομικές πτυχές της προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών 

 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει ανάλυση των νομικών πτυχών της 
προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών, όπως αναπτύχθηκαν κατά 
την 7η και 8η κοινοβουλευτική περίοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(2009-2019). Εξετάζει τις εξελίξεις πολιτικής στον τομέα της προστασίας 
των καταναλωτών και της (ψηφιακής) ενιαίας αγοράς και προσδιορίζει 
νέα ουσιαστικά δικαιώματα που παρέχονται στους καταναλωτές της ΕΕ. 

 

 

Ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 

 

Η μελέτη αυτή αξιολογεί τους στόχους των νομοθετικών δράσεων στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων κατά τη διάρκεια της 7ης και της 8ης 
κοινοβουλευτικής περιόδου και αξιολογεί τη συμβολή των τρεχουσών 
πρωτοβουλιών στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ. 

 

 

 
 

Υπεύθυνοι επαφών στο Θεματικό Τμήμα Α 

• Θεματικό Τμήμα Α – Οικονομία, Επιστήμες και Ποιότητα Ζωής 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• Ομάδα IMCO: Mariusz MACIEJEWSKI - mariusz.maciejewski@ep.europa.eu - 0032 228 34249  

• Ομάδα IMCO: Christina RATCLIFF - christina.ratcliff@ep.europa.eu - 0032 228 31254 

Όλα τα ερευνητικά μας έγγραφα διατίθενται στον δικτυακό μας τόπο:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/imco/supporting-analyses.html 

 
 

 

mailto:poldep-economy-science@ep.europa.eu
mailto:mariusz.maciejewski@ep.europa.eu
mailto:christina.ratcliff@ep.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/imco/supporting-analyses.html

	Υπηρεσίες που παρέχουν τα θεματικά τμήματα
	ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
	Το Θεματικό Τμήμα Α παρέχει εμπειρογνωμοσύνη υψηλής ποιότητας, επικαιροποιημένη ανάλυση και ανεξάρτητη έρευνα στις επιτροπές που υποστηρίζει: ECON, EMPL, ENVI, ITRE και IMCO. 
	Τα Θεματικό Τμήμα Α τίθεται στην υπηρεσία των επιτροπών του με τους εξής τρόπους: 
	1. Συνδέει τις επιτροπές με ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπειρογνωμοσύνης από τον πανεπιστημιακό χώρο, εταιρείες παροχής συμβουλών, κέντρα μελετών και προβληματισμού, άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς·
	2. Παρέχει εξειδικευμένη καθοδήγηση σε ζητήματα χάραξης πολιτικής και επιμελώς προσανατολισμένη έρευνα σε όλα τα στάδια του νομοθετικού κύκλου, έρευνα που διακρίνεται για την ανεξαρτησία της, την υψηλή της ποιότητα και την εγρήγορσή της όσον αφορά πολιτικές ευαισθησίες· στηρίζει τον ελεγκτικό ρόλο των επιτροπών· 
	3. αναπροσαρμόζει την έρευνα των επιτροπών για να ενισχύσει ενημερωμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των βουλευτών του ΕΚ· μεριμνά για την αδιάβλητη διεκπεραίωση του κοινοβουλευτικού έργου από ειδικούς·
	4. Διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό που διαθέτουν οι επιτροπές για τους εμπειρογνώμονες, υλοποιεί έργα με τη χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που θέτουν οι συντονιστές.
	Οι εσωτερικοί αναλυτές και ερευνητές παρέχουν ενημέρωση και αναλύσεις ad-hoc, είτε ανταποκρινόμενοι σε συγκεκριμένο αίτημα είτε με δική τους πρωτοβουλία και κατόπιν προσωπικής διαβούλευσης με τους βουλευτές. Υποστηρίζουν επίσης το έργο του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα με ενημερώσεις και παροχή γενικών πληροφοριών.
	Εξωτερικοί αμειβόμενοι εμπειρογνώμονες διατίθενται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν αιτήματος της επιτροπής και σχετικής απόφασης των συντονιστών της επιτροπής. Για τον σκοπό αυτό, κάθε χρόνο χορηγούνται στις επιτροπές πιστώσεις του προϋπολογισμού. Όταν συνεργάζεται με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, το θεματικό τμήμα μεριμνά ώστε να ανταποκρίνεται η έρευνα στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ανεξαρτησίας και ποιότητας και να καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιτροπής. Για τον σκοπό αυτό, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται μέσω διαδικασιών σύναψης συμβάσεων βασιζόμενων σε αδιάβλητα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης. Το θεματικό τμήμα στη συνέχεια παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εργασίες τους προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι αυτές συμβαδίζουν πλήρως με το αίτημα της έρευνας. 
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