BRIEFING
IMCO i fokus

Utredningsavdelningarnas tjänster
Utredningsavdelningarna är utredningsenheter som stöder parlamentsorgan (talmannen, utskotten och
generalsekreteraren) i deras lagstiftande och institutionella arbete. De tillhandahåller intern och extern
expertis för att bistå utskotten och andra organ inom parlamentet vid utarbetande av lagstiftning och
utövande 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 ska bistå utskotten och tillhandahålla expertis på deras begäran.
Deras verksamhet bedrivs på grundval av politiska prioriteringar som fastställs av utskotten.
De erbjuder såväl stöd från interna specialister som tillgång till avlönade 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 avlönade experter anlitas endast på begäran av ett utskott, efter att utskottets samordnare har
fattat beslut om detta. Varje år tilldelas utskotten budgetanslag i detta syfte. När den arbetar med 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
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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 och tjänsterna från Utredningsavdelning A är följande:
•
•
•
•

•

Kort sammanfattning: En tvåsidors 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 IMCO-UTSKOTTET
Inom utredningsavdelning A finns en särskild grupp som bistår utskottet för den inre marknaden och
konsumentskydd (IMCO) med expertkunskap och rådgivning på alla områden som tillhör utskottets
ansvarsområde.
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ansvarar för att se över lagstiftningen och granska
EU-reglerna om den fria rörligheten för varor och tjänster, den fria rörligheten för arbetstagare, den
digitala inre marknaden, tullpolitiken, standardisering och konsumenternas ekonomiska intressen.
IMCO-utskottets befogenheter och ansvarsområden finns förtecknade i bilaga V till Europaparlamentets
arbetsordning.
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ETT URVAL AKTUELLA UTREDNINGSRAPPORTER SOM BEGÄRTS AV IMCO-UTSKOTTET
Artificiell intelligens:
Artificial Intelligence: Challenges for EU Citizens and Consumers (artificiell intelligens: utmaningar
för EU:s medborgare och konsumenter)
Denna briefing handlar om reglering av artificiell intelligens (AI),
närmare bestämt om hur man ska säkerställa att AI är till fördel för
medborgare och samhällen i enlighet med europeiska värderingar
och principer. Tonvikten ligger vid uppgiftsskydd och
konsumentskydd. AI-tillämpningars risker och framtidsutsikter,
tillämpliga rättsliga system och centrala rättsliga frågor behandlas.

Bidrag till tillväxt – ekonomiska fördelar för medborgare och företag
Free Movement of Goods and Customs Union (fri rörlighet för varor och tullunionen)
Utredningen visar att den samlade effekten av den inre marknaden i
form av produktion uppgår till 386 miljarder euro per år, varav 19
miljarder
inom
jordbruket
och
367
miljarder
inom
tillverkningsindustrin. Som jämförelse uppgår fördelarna av
tullunionen till 189 miljarder euro per år, varav 176 miljarder euro
inom tillverkningsindustrin och 13 miljarder euro inom
jordbrukssektorn.
The Single Market for Services (den inre marknaden för tjänster)
Studien visar att fördelarna av lagstiftning som Europaparlamentet
antagit på området för fri rörlighet för tjänster uppgår till 236
miljarder euro per år. Efter 2019 kommer dessa fördelar att öka
ytterligare till 284 miljarder euro per år inom det område som
omfattas av tjänstedirektivet, 80 miljarder euro per år på området för
yrkesmässiga tjänster och 20 miljarder per år på området för tjänster
i samband med offentlig upphandling.
European Public Procurement (EU:s offentliga upphandling)
Utredningen visar att fördelarna med Europaparlamentets nyligen
antagna lagstiftningsåtgärder på området för EU:s offentliga
upphandling beräknas uppgå till 2,88 miljarder euro per år – främst
inom området för dynamiska och andra ekonomiska fördelar.
Samtidigt resulterade genomförandet av EU-direktiv på området för
offentlig upphandling i att de sammanlagda tilldelningsvärdena
ökade från mindre än 200 miljarder euro till ungefär 525 miljarder
euro.
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Bidrag till tillväxt – förbättrade rättigheter för medborgare och företag
Legal Aspects of Protecting European Consumers (rättsliga aspekter av EU:s konsumentskydd)
Studien innehåller en analys av de rättsliga aspekterna av EU:s
konsumentskydd. Detta är ett område där framsteg gjordes under
Europaparlamentets sjunde och åttonde valperiod (2009–2019). Här
behandlas den politiska utvecklingen på området för
konsumentskydd och den (digitala) inre marknaden samt nya
materiella rättigheter för EU:s konsumenter.

European Public Procurement (EU:s offentliga upphandling)
Studien omfattar en utvärdering av målen för lagstiftningsåtgärder
på området för offentlig upphandling under den sjunde och åttonde
valperioden och en bedömning av hur de nuvarande initiativen bidrar
till att uppnå EU:s mål.

Kontaktuppgifter för utredningsavdelning A
•

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

•

IMCO-gruppen: Mariusz Maciejewski – mariusz.maciejewski@ep.europa.eu – 0032 228 34249

•

IMCO-gruppen: Christina Ratcliff – christina.ratcliff@ep.europa.eu – 0032 228 31254

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