BRIEFING
Fokus på ENVI

Temaafdelingens tjenester
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/da/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.

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.
2.
3.
4.

sætte udvalgene i forbindelse med et omfattende netværk af sagkyndige inden for den akademiske
verden, specialiserede konsulentfirmaer, tænketanke, andre EU-institutioner og internationale
organisationer
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 udvalgene i deres kontrolrolle
målrette udvalgenes forskning for at støtte et informeret engagement mellem borgerne i EU og
medlemmerne af Europa-Parlamentet; sikre, at det parlamentariske arbejde udføres objektivt og af
eksperter
forvalte udvalgets budgetter til ekspertbistand, gennemføre projekter, der anvender ekstern
ekspertbistand, for at opfylde de krav, der stilles af udvalgskoordinatorerne.

Interne politiske analytikere og forskere leverer ad hoc-oplysninger og politikanalyser, enten på specifik anmodning
herom eller på eget initiativ og efter personligt samråd med 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. Udvalgene tildeles hvert år en budgetbevilling 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 fuldt ud er i overensstemmelse med forskningsanmodningen.
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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. Et studie 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
udvalgskoordinator.
Individuelle
medlemmer kan
indgive en anmodning
om ekspertbistand
gennem deres
udvalgskoordinator.

Udvalgskoordinatorer
ne tager stilling til
denne anmodning.

Temaafdeling A
yder den
ønskede
ekspertbistand
internt eller
engagerer
eksterne
eksperter.

Der kræves ingen
forudgående
godkendelse fra andre
interne
parlamentariske
organer.

Forskningsdokumentet
offentliggøres på
internettet og kan også
rekvireres i papirform.
Der kan anmodes om
forelæggelse af det i
udvalget.

FOKUS PÅ ENVI
Inden for Temaafdeling A yder et særligt team ekspertbistand og rådgivning til Udvalget om Miljø, Folkesundhed
og Fødevaresikkerhed (ENVI) på alle udvalgets kompetenceområder.
ENVI er ansvarligt for en lang række politikområder, herunder klimaændringer, luft- og vandkvalitet, beskyttelse af
biodiversitet og mærkning af fødevarer, for blot at nævne nogle få. ENVI-udvalgets beføjelser og ansvarsområder er
anført i bilag V til Europa-Parlamentets forretningsorden.
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ET UDVALG AF NYLIGE FORSKNINGSDOKUMENTER BESTILT AF ENVI-UDVALGET
Studier:
Sampling points for Air Quality - Representativeness and Comparibility
Luftkvalitetsovervågning på faste lokaliteter er et vigtigt instrument i
direktivet om luftkvalitet med henblik på at kontrollere overholdelsen af
grænse- eller målværdier, der er fastsat for beskyttelse af menneskers
sundhed. I dette studie analyseres kriterierne for placeringen af
overvågningssteder i fem medlemsstater for at identificere tvetydige
bestemmelser, som kan føre til forskellige vurderinger af eksponering for
luftforurening.
Green Public Procurement and the EU Action Plan for the Circular Economy
Offentlige indkøb og indkøb af tjenesteydelser, bygge- og anlægsarbejder
og leverancer dækker ca. 14 % af EU's bruttonationalprodukt (BNP), og de
har derfor en enorm indflydelse og gør produkter og tjenesteydelser
grønnere og mere bæredygtige. Den vurdering, der er foretaget i dette
studie, giver resultater vedrørende anvendelsen af igangværende initiativer
og viser, hvordan de bidrager til Kommissionens handlingsplan for den
cirkulære økonomi.
Emission Reduction Targets for International Aviation and Shipping
Dette studie giver et overblik over potentielle CO2-modvirkningsmål for
international luftfart og søtransport og analyser hvilke mål, der kunne være
forenelige med det globale langsigtede mål om at holde
temperaturstigningen under 2°C i forhold til det førindustrielle niveau. Det
understreger behovet for at fastsætte mål for begge sektorer, som klart viser,
at emissionerne ikke kan vokse på en ubegrænset og ureguleret måde.
Guidelines for the approval of active substances in pesticides
Aktivstoffer er et væsentligt element af pesticider. Deres godkendelse sker
på EU-plan, og der findes vejledning med henblik på at præcisere,
harmonisere og standardisere den komplekse godkendelsesproces. I dette
studie gennemgås de eksisterende retningslinjer, graden af harmonisering
mellem dem og forbindelsen til principperne for god laboratoriepraksis
(GLP). Studiet giver også et overblik over de studier, som er nødvendige for
godkendelsen af aktivstoffet.

Briefinger:
European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050
Denne briefing beskriver EU's klima- og energipolitik samt de udfordringer,
der skal tages op for at nå Parisaftalens mål om at holde stigningen i den
globale temperatur et godt stykke under 2°C og fortsætte bestræbelserne på
at nå målet om 1,5°C.
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Protokoller fra workshops:
Supporting the Market for Secondary Raw Materials in a Circular Economy
Denne rapport opsummerer præsentationer og drøftelser af en workshop, der er
tilrettelagt for at øge forståelsen af, hvilken rolle og hvilke muligheder, der skal
tilskrives sekundære råstoffer, som led i gennemførelsen af handlingsplanen for
den cirkulære økonomi, herunder den foreslåede affaldslovgivning.
Post 2020 CO2 emission targets for cars and vans

Denne rapport opsummerer præsentationerne og drøftelserne i en workshop, der
fremhæver lette erhvervskøretøjers rolle i opnåelsen af emissionsreduktioner, de
foreslåede mål for perioden efter 2020 og forøgelsen af deres effektivitet samt
vejen frem for elektriske køretøjer og de mulige skridt til yderligere forbedringer.

Robots in Healthcare: a solution or a problem?
Denne rapport sammenfatter præsentationerne og drøftelserne af en workshop
om status for og udsigterne til anvendelse af robotteknologi og kunstig intelligens
(AI) baseret på teknologi inden for sundhedspleje. Den første del af workshoppen
fokuserede på den praktiske anvendelse af kunstig intelligens og robotter i
sundhedssektoren, mens anden del undersøgte de etiske konsekvenser af og
ansvaret for kunstig intelligens og teknologier baseret på robotter inden for
sundhedspleje.
Cardiovascular Diseases and Lifestyle
Dette dokument sammenfatter præsentationerne og diskussionerne om en
workshop om, hvilke begrænsninger og muligheder der findes i
livsstilsindvirkning på hjerte-kar-sygdomme. Formålet med workshoppen var at
oplyse om sammenhængen mellem hjerte-kar-sygdomme og relaterede
sygdomme og en række livsstilsvalg i EU-sammenhæng og at få et overblik over
det globale og EU-politiske landskab, der tackler disse udfordringer.

Temaafdeling A Kontakter
•

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

•

ENVI-team: Georgios AMANATIDIS - georgios.amanatidis@europarl.europa.eu - 0032 228 34086

•

ENVI-team: Tina OHLIGER - tina.ohliger@europarl.europa.eu - 0032 228 31477

•

ENVI-team: Miklos GYOERFFI - miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu - 0032 228 32505

Alle vores forskningspapirer findes på vores websted:
https://www.europarl.europa.eu/committees/da/envi/supporting-analyses.html
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