BRIEFING
Asiakkaana IMCO

Politiikkayksiköiden palvelut
Politiikkayksiköt ovat tutkimusyksiköitä, jotka auttavat parlamentaarisia elimiä (puhemies, valiokunnat ja
pääsihteeri) hoitamaan lainsäädännöllisiä ja institutionaalisia tehtäviään. Ne tukevat valiokuntia ja muita
parlamentaarisia elimiä lainsäädännön laadinnassa ja demokraattisessa valvonnassa tarjoamalla sisäistä
ja ulkopuolista asiantuntija-apua.
Yleiskatsaus kaikista parlamentin tutkimuspalveluista on saatavilla osoitteessa:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/sources.html
Mikä tekee politiikkayksiköistä ainutlaatuisia?
•
•
•

Niiden tehtävänä on avustaa valiokuntia ja tarjota pyynnöstä asiantuntija-apua.
Ne toimivat valiokuntien asettamien poliittisten painopisteiden pohjalta.
Parlamentin omien asiantuntijoiden avun lisäksi tarjolla on ulkopuolisilta asiantuntijoilta
tilattuja palveluja.

TALOUS-, TIEDE- JA ELÄMÄNLAATUASIOIDEN POLITIIKKAYKSIKKÖ
Politiikkayksikkö A tarjoaa korkealaatuista asiantuntemusta, ajantasaisia analyysejä ja riippumattomia
tutkimuksia seuraaville valiokunnille: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ja IMCO.
Politiikkayksikkö A palvelee valiokuntia seuraavasti:
1. Se luo valiokunnalle yhteydet yliopistojen, eri alojen konsulttiyritysten ja
ajatushautomoiden laajaan asiantuntijaverkostoon, muihin EU:n toimielimiin ja
kansainvälisiin järjestöihin.
2. Se tarjoaa kaikissa lainsäädäntösyklin vaiheissa toimintapoliittista neuvontaa ja tarkoin
rajattua tutkimusta, joka on riippumatonta ja laadukasta ja jossa otetaan huomioon
mahdolliset poliittisesti arkaluonteiset seikat. Se tukee valiokuntia valvontatehtävissä.
3. Se muokkaa valiokunnille tehtyjä tutkimuksia unionin kansalaisten ja parlamentin
jäsenten välisen yhteydenpidon tueksi ja varmistaa, että parlamentti työskentelee
objektiivisesti ja asiantuntevasti.
4. Se hallinnoi valiokunnan asiantuntijabudjetteja ja toteuttaa hankkeita, joissa käytetään
ulkopuolista asiantuntemusta valiokuntien koordinaattoreiden vaatimusten mukaisesti.
Parlamentin omat politiikka-analyytikot ja tutkijat tarjoavat tapauskohtaisesti tietoa ja analysoivat
politiikkaa joko pyynnöstä tai omasta aloitteestaan parlamentin jäseniä kuultuaan. He myös avustavat
puhemiestä ja pääsihteeriä laatimalla katsauksia ja antamalla taustatietoja.
Maksullista ulkopuolista asiantuntija-apua hankitaan yksinomaan valiokunnan pyynnöstä ja valiokunnan
koordinaattoreiden päätöksen perusteella. Valiokunnille osoitetaan tätä varten vuotuinen budjetti.
Politiikkayksikkö varmistaa ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa työskennellessään, että tutkimus täyttää
korkeimmat riippumattomuutta ja laatua koskevat vaatimukset ja vastaa valiokunnan erityistarpeita.
Ulkopuoliset asiantuntijat valitaan hankintamenettelyillä objektiivisin valinta- ja sopimuksentekoperustein.
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Politiikkayksikkö valvoo sen jälkeen tarkasti heidän työtään ja varmistaa, että se vastaa täysin
tutkimuspyyntöä.
Politiikkayksikkö A laatii yleensä seuraavanlaisia tutkimuksia:
•
•
•
•

•

”Lyhyesti”: kaksisivuinen asiakirja, jossa esitetään yhteenveto tietystä toimintapolitiikasta,
lainsäädäntöehdotuksesta tai tapahtumasta. Keskeiset tiedot esitetään myös kuvioina.
Lisätietoja haluaville on tarjolla linkkejä ja lukuvinkkejä.
Katsaus: lyhyt asiakirja, jossa annetaan taustatietoa tarkkaan määritellyistä aiheista ja jota
voidaan käyttää esimerkiksi valiokunnan mietinnön pohjana.
Selvitys:
keskipituinen
asiakirja,
joka
liittyy
yleensä
suoraan
tulevaan
lainsäädäntöehdotukseen tai valiokunta-aloitteiseen mietintöön.
Tutkimus: pidemmän aikavälin tutkimus, jossa vertaillaan usein sellaisten jäsenvaltioiden tai
kolmansien maiden lainsäädäntöä tai toimintapolitiikkoja aloilla, joilla tällaista analyysia ei ole
saatavilla. Vertailevaa tutkimusta voidaan käyttää myöhemmin parlamentin työn tai
tarkemman tutkimuksen perustana.
Työpaja: Työpajoissa valiokunta käsittelee jotakin kysymystä asiantuntijaryhmän kanssa.
Työpajoihin tilataan riippumattomia asiantuntijoita ulkopuolisista organisaatioista, kuten
yliopistoista. Työpajat eivät välttämättä ole yleisölle avoimia.

MITEN POLITIIKKAYKSIKÖLTÄ PYYDETÄÄN ASIANTUNTIJA-APUA?
Valiokunnan
koordinaattori
esittää
asiantuntijapyynnö
n.
Yksittäiset jäsenet
voivat pyytää
asiantuntija-apua
valiokunnan
koordinaattorin
kautta.

Valiokuntien
koordinaattorit
päättävät pyynnön
perusteella
asiantuntija-avusta.
Parlamentin muilta
elimiltä ei tarvita
ennakkohyväksynt
ää.

Politiikkayksikk
ö A tarjoaa
pyynnöstä
parlamentin
omien
asiantuntijoide
n apua tai tilaa
sitä
ulkopuolisilta
tutkijoilta.

Tutkimus
julkaistaan
internetissä. Se
on saatavilla
pyynnöstä
myös
paperiversiona.
Tutkimus
voidaan esitellä
pyynnöstä
valiokunnassa.

ASIAKKAANA IMCO-VALIOKUNTA
Politiikkayksikössä A toimii erityisryhmä, joka tarjoaa asiantuntemusta ja neuvontaa sisämarkkina- ja
kuluttajansuojavaliokunnalle (IMCO) kaikilla sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla.
IMCO-valiokunta vastaa niiden unionin säännösten valvonnasta, jotka koskevat tavaroiden ja palvelujen
vapaata liikkuvuutta, työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, digitaalisia sisämarkkinoita,
tullipolitiikkaa, standardointia ja kuluttajien taloudellisia etuja. IMCO-valiokunnan toimivaltaan
kuuluvat asiat ja vastuualueet luetellaan Euroopan parlamentin työjärjestyksen liitteessä V.
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IMCO-VALIOKUNNAN VIIME AIKOINA PYYTÄMIÄ TUTKIMUKSIA
Tekoäly
Tekoäly haasteita unionin kansalaisille ja kuluttajille
Katsauksessa käsitellään tekoälyn sääntelyä ja erityisesti sitä, miten
varmistetaan, että tekoäly hyödyttää kansalaisia ja yhteisöjä unionin
arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Pääaiheena on tieto- ja
kuluttajansuoja. Katsauksessa esitellään tekoälyn soveltamisen riskejä
ja näkymiä, yksilöidään keskeiset sovellettavissa olevat säännökset ja
tutkitaan tiettyjä keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä.

Kasvun edistäminen - taloudellisia etuja kansalaisille ja yrityksille:
tavaroiden vapaa liikkuvuus ja tulliliitto
Tutkimus osoittaa, että sisämarkkinoiden kokonaisvaikutuksesta
vuosituotanto on 386 miljardia euroa, josta maatalouden osuus on 19
miljardia ja valmistusteollisuuden osuus 367 miljardia euroa.
Tulliliitosta saatavat hyödyt ovat vuosittain 189 miljardia euroa, josta
176 miljardia euroa saadaan valmistusteollisuudesta ja 13 miljardia
euroa maataloudesta.

Palvelujen sisämarkkinat
Tutkimus osoittaa, että Euroopan parlamentin hyväksymän,
palvelujen vapaan liikkuvuuden alaa koskevan lainsäädännön hyödyt
ovat vuosittain 236 miljardia euroa. Vuoden 2019 jälkeen tuottoa
saadaan vieläkin enemmän: 284 miljardia euroa vuodessa
palveludirektiivin kattamalla alalla, 80 miljardia euroa vuodessa
asiantuntijapalvelujen alalla ja 20 miljardia euroa vuodessa julkisiin
hankintoihin liittyvien palvelujen alalla.

Unionin julkiset hankintamenettelyt
Tutkimuksen mukaan Euroopan parlamentin viimeaikaisista
lainsäädäntötoimista saatava hyöty on arviolta 2,88 miljardia euroa
vuodessa. Tämä koskee ennen kaikkea dynaamisia ja muita
taloudellisia hyötyjä. Julkisten hankintojen alalla annettujen EU:n
direktiivien täytäntöönpanon myötä sopimusten kokonaisarvot
nousivat alle 200 miljardista eurosta noin 525 miljardiin euroon.
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Kasvun edistäminen – paremmat oikeudet kansalaisille ja yrityksille:
unionin kuluttajien suojeluun liittyvät oikeudelliset näkökohdat
Tutkimuksessa analysoidaan Euroopan kuluttajien suojeluun liittyviä
oikeudellisia näkökohtia, joita on edistetty Euroopan parlamentin
seitsemännellä ja kahdeksannella vaalikaudella (2009–2019). Siinä
tarkastellaan kuluttajansuojaan ja (digitaalisiin) sisämarkkinoihin
liittyvää toimintapoliittista kehitystä ja määritetään uusia aineellisia
oikeuksia EU:n kuluttajille.

Unionin julkiset hankintamenettelyt
Tutkimuksessa
arvioidaan
julkisia
hankintoja
koskevien
lainsäädäntötoimien tavoitteita seitsemännellä ja kahdeksannella
vaalikaudella ja arvioidaan nykyisten aloitteiden osuutta EU:n
tavoitteiden saavuttamisessa.

Politiikkayksikön A yhteystiedot
•

Politiikkayksikkö A – Talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikka
ECON – EMPL – ENVI - ITRE – IMCO – poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

IMCO-ryhmä: Mariusz MACIEJEWSKI – mariusz.maciejewski@ep.europa.eu – 0032 228 34249

•

IMCO-ryhmä: Christina RATCLIFF – christina.ratcliff@ep.europa.eu – 0032 228 31254

Kaikki tutkimukset ovat saatavilla sivustollamme:
https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/imco/supporting-analyses.html
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