ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Η ENVI στο προσκήνιο

Υπηρεσίες που παρέχουν τα θεματικά
τμήματα
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;
•
•
•

Προορίζονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι επιτροπές και ανταποκρίνονται στα αιτήματά τους
για εμπειρογνωμοσύνη.
Λειτουργούν βάσει των πολιτικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται από τις επιτροπές.
Εκτός από τη συμβατική υποστήριξη των εσωτερικών εμπειρογνωμόνων, παρέχουν επίσης
πρόσβαση σε αμειβόμενους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

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 τίθενται στην υπηρεσία των επιτροπών του με τους εξής τρόπους:
1.
2.

3.
4.

συνδέει τις επιτροπές με ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπειρογνωμοσύνης από τον πανεπιστημιακό χώρο,
τις εταιρείες παροχής συμβουλών, τα κέντρα μελετών και προβληματισμού, τα άλλα θεσμικά όργανα
της ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς·
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·
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·
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
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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.
Αυτά που συνήθως παράγει το Θεματικό Τμήμα Α με την έρευνά του 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 συνδέεται κατά κανόνα άμεσα
με επικείμενη νομοθετική πρόταση ή έκθεση πρωτοβουλίας.

•

Μελέτη: ένα ερευνητικό έγγραφο πιο μακρόπνοου χαρακτήρα που συχνά παρέχει συγκριτικές μελέτες
νόμων ή πολιτικών που εφαρμόζονται σε κράτη μέλη ή τρίτες χώρες για τομείς που δεν έχουν αναλυθεί.
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.
Τα μεμονωμένα
μέλη μπορούν να
ζητήσουν
εμπειρογνωμοσύνη
μέσω του
συντονιστή της
επιτροπής τους.

Οι συντονιστές
της επιτροπής
αποφασίζουν
σχετικά με το
αίτημα αυτό.

Το Θεματικό Τμήμα
Α παρέχει την
ζητηθείσα
εμπειρογνωμοσύνη
από κάποιον
εσωτερικό
εμπειρογνώμονα ή
την αναθέτει σε
εξωτερικούς
ερευνητές.

Δεν απαιτείται
καμιά
προηγούμενη
έγκριση από
άλλα εσωτερικά
κοινοβουλευτικά
όργανα.

Το ερευνητικό
έγγραφο
δημοσιεύεται
στο Διαδίκτυο
και διατίθεται
επίσης σε
έντυπη μορφή
κατόπιν
αιτήσεως.
Μπορεί επίσης
να ζητηθεί
παρουσίαση
στην επιτροπή.

Η ENVI ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Στο θεματικό τμήμα A, υπάρχει μια ειδική ομάδα που παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλές στην Επιτροπή
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) για όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της.
Η επιτροπή ENVI είναι αρμόδια για ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, όπως η κλιματική αλλαγή, η ποιότητα του αέρα
και των υδάτων, η προστασία της βιοποικιλότητας, και η επισήμανση των τροφίμων, για να αναφέρουμε μόνο λίγα. Οι
εξουσίες και οι αρμοδιότητες της επιτροπής ENVI απαριθμούνται στο παράρτημα V του Κανονισμού του ΕΚ.
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Υπηρεσίες που παρέχουν τα θεματικά τμήματα για την επιτροπή ENVI

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ENVI
Μελέτες:
Σημεία δειγματοληψίας για την ποιότητα του αέρα - αντιπροσωπευτικότητα και συγκρισιμότητα
Η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε σταθερές εγκαταστάσεις
αποτελεί σημαντικό μέσο που προβλέπεται στην οδηγία για την ποιότητα
του ατμοσφαιρικού αέρα προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση με τα
όρια ή τις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για την προστασία της ανθρώπινης
υγείας. Η μελέτη αυτή αναλύει τα κριτήρια για την τοποθέτηση των σημείων
παρακολούθησης σε πέντε κράτη μέλη για τον εντοπισμό αμφιλεγόμενων
διατάξεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικές εκτιμήσεις για
την έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση.
Πράσινες δημόσιες συμβάσεις και σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία
Οι δημόσιες συμβάσεις και η αγορά υπηρεσιών, έργων και προμηθειών
καλύπτουν το 14 % περίπου του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος (ΑΕΠ) και, ως εκ τούτου, διαθέτουν τεράστια εξουσία και
καθιστούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες πιο οικολογικά και βιώσιμα. Η
αξιολόγηση που πραγματοποιείται στην εν λόγω μελέτη παρέχει
αποτελέσματα σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των εν εξελίξει
πρωτοβουλιών και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στο σχέδιο
δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλική οικονομία.
Στόχοι μείωσης των εκπομπών για τη διεθνή αεροπορία και ναυτιλία
Η παρούσα μελέτη παρέχει μια επισκόπηση των πιθανών στόχων για τον
μετριασμό του CO2 στις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και
αναλύει τους στόχους που θα ήταν συμβατοί με τον παγκόσμιο
μακροπρόθεσμο στόχο διατήρησης της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω
από τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Υπογραμμίζει την
ανάγκη να καθοριστούν στόχοι και για τους δύο τομείς που καταδεικνύουν
σαφώς ότι οι εκπομπές δεν μπορούν να αυξάνονται με απεριόριστο και μη
ελεγχόμενο τρόπο.
Κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση δραστικών ουσιών στα φυτοφάρμακα
Οι δραστικές ουσίες αποτελούν ουσιώδες στοιχείο των φυτοφαρμάκων. Η
έγκρισή τους γίνεται σε επίπεδο ΕΕ και υπάρχουν οδηγίες για την
αποσαφήνιση, την εναρμόνιση και την τυποποίηση της σύνθετης
διαδικασίας έγκρισης. Η παρούσα μελέτη εξετάζει την υφιστάμενη
καθοδήγηση και τις κατευθυντήριες γραμμές· το επίπεδο εναρμόνισης
μεταξύ τους· τη σύνδεση με τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής
(ΟΕΠ)· και παρέχει μια επισκόπηση των μελετών που απαιτούνται για την
έγκριση της δραστικής ουσίας.

Ενημερωτικό δελτίο:
Ευρωπαϊκές πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2020, το 2030 και το 2050
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο περιγράφει τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα
και την ενέργεια, καθώς και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν
για να επιτευχθεί ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού να διατηρηθεί η
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω των 2°C και να
καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη των 1,5°C.
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Πρακτικά Εργαστηρίου:
Στήριξη της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών σε μια κυκλική οικονομία
Η έκθεση αυτή συνοψίζει τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις ενός
εργαστηρίου που διοργανώθηκε με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του
ρόλου και των ευκαιριών για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες στο πλαίσιο της
εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία,
συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης νομοθεσίας για τα απόβλητα.
Στόχοι εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά μετά το 2020
Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις ενός
εργαστηρίου με θέμα τον ρόλο των ελαφρών οχημάτων στην επίτευξη της
μείωσης των εκπομπών, τους προτεινόμενους στόχους για την περίοδο μετά
το 2020 και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους, καθώς και τη μελλοντική
πορεία για τα ηλεκτρικά οχήματα και τα πιθανά μέτρα για περαιτέρω
βελτίωση.
Τα ρομπότ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης: λύση ή πρόβλημα;
Η έκθεση αυτή συνοψίζει τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις ενός
εργαστηρίου σχετικά με την κατάσταση και τις προοπτικές της εφαρμογής
τεχνολογιών ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης. Το πρώτο μέρος του εργαστηρίου επικεντρώθηκε
στην πρακτική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής στον
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ το δεύτερο μέρος εξέτασε τις
δεοντολογικές επιπτώσεις και τις ευθύνες όσον αφορά την τεχνητή
νοημοσύνη και τις ρομποτικές τεχνολογίες στον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης.
Καρδιαγγειακά νοσήματα και τρόπος ζωής
Το έγγραφο αυτό συνοψίζει τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις ενός
εργαστηρίου με θέμα τους περιορισμούς και τις επιπτώσεις του τρόπου ζωής
στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ενημέρωση
σχετικά με τη σχέση μεταξύ καρδιοαγγειακών και των συναφών νοσημάτων
και ορισμένων επιλογών στον τρόπο ζωής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και μια επισκόπηση της κατάστασης της παγκόσμιας και
ενωσιακής πολιτικής για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων.

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 ENVI: Γεώργιος ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ – georgios.amanatidis@europarl.europa.eu - 0032 228 34086

•

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

•

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

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