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Politiikkayksiköiden palvelut

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. 

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.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/sources.html
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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? 
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ASIAKKAANA ENVI-VALIOKUNTA 
 
Politiikkayksikössä A toimii erityisryhmä, joka tarjoaa asiantuntemusta ja neuvontaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuudenvaliokunnalle (ENVI) kaikilla sen toimivaltaan 
kuuluvilla aloilla. 

 
ENVI-valiokunta on vastuussa monenlaisista politiikan aloista, joita ovat muun muassa ilmastonmuutos, 
ilman ja veden laatu, biologisen monimuotoisuuden suojelu ja elintarvikkeiden merkinnät. ENVI-
valiokunnan toimivaltaan kuuluvat asiat ja vastuualueet luetellaan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 
liitteessä V. 

https://envinet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//FI&language=EN#GAX6
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//FI&language=EN#GAX6
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ENVI-VALIOKUNNAN VIIME AIKOINA PYYTÄMIÄ TUTKIMUKSIA 
Tutkimukset: 

Ilmanlaadun näytteenottopaikat – edustavuus ja vertailukelpoisuus  

 

Ilmanlaadun seuranta määrätyillä paikoilla on ilmanlaatudirektiivissä 
säädetty tärkeä väline, jolla tarkistetaan, noudatetaanko ihmisten 
terveyden suojelemiseksi asetettuja raja- tai tavoitearvoja. 
Tutkimuksessa analysoidaan kriteerejä, jotka koskevat seurantapaikkojen 
sijaintia viidessä jäsenvaltiossa. Tarkoituksena on havaita moniselitteiset 
säännökset, jotka voisivat johtaa erilaisiin arvioihin ilman 
epäpuhtauksille altistumisesta. 

 

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat ja kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma 

 

Julkiset hankinnat sekä palvelu-, urakka- ja tavarahankinnat kattavat noin 
14 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta (BKT). Hankintoihin 
liittyy siis paljon valtaa, ja niiden avulla tuotteista ja palveluista tulee 
ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä. Tutkimuksen yhteydessä 
arvioitiin käynnissä olevien aloitteiden sovellettavuutta. Tulokset 
osoittavat, miten aloitteilla edistetään kiertotaloutta koskevaa Euroopan 
komission toimintasuunnitelmaa.  

 

Kansainvälisen lentoliikenteen ja merenkulkualan päästövähennystavoitteet 

 

Tutkimuksessa esitetään yleiskatsaus kansainvälisen lentoliikenteen ja 
merenkulkualan hiilidioksidin vähentämisen mahdollisista 
tavoitearvoista ja analysoidaan, miksi tavoitearvojen olisi vastattava 
maailmanlaajuista pitkän aikavälin tavoitetta, jonka mukaan lämpötilan 
nousu olisi pidettävä alle 2 celsiusasteessa suhteessa esiteolliseen aikaan. 
Siinä korostetaan tarvetta asettaa molemmille aloille tavoitteita, jotka 
osoittavat selvästi, että päästöt eivät voi kasvaa rajoittamattomasti ja 
sääntelemättömällä tavalla. 

 

Torjunta-aineiden tehoaineiden hyväksymistä koskevat ohjeet 

 

Tehoaineet ovat torjunta-aineiden olennainen osa. Ne hyväksytään EU:n 
tasolla. Lisäksi on annettu ohjeita, joilla selvennetään, 
yhdenmukaistetaan ja standardoidaan monimutkaisia 
hyväksyntämenettelyjä. Tutkimuksessa tarkastellaan olemassa olevia 
ohjeita ja suuntaviivoja, niiden keskinäisen yhdenmukaistamisen tasoa ja 
yhteyttä hyvän laboratoriokäytännön periaatteisiin. Asiakirjassa 
esitetään myös yleiskatsaus tehoaineen hyväksyntään tarvittavista 
tutkimuksista. 

 

Katsaukset: 

Vuosiin 2020, 2030 ja 2050 saakka ulottuva unionin ilmasto- ja energiapolitiikka   

 

Katsauksessa kuvataan EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkoja sekä haasteita, 
jotka on ratkaistava, jotta saavutetaan Pariisin sopimuksen tavoite, jonka 
mukaan maapallon lämpötilan nousu on pidettävä selvästi alle 
2 celsiusasteessa ja pyrittävä pääsemään 1,5 celsiusasteen tasolle.  
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Työpajat: 

Uusioraaka-ainemarkkinoiden tukeminen kiertotaloudessa 

 

Kertomuksessa esitetään yhteenveto työpajassa pidetyistä esityksistä ja 
keskusteluista. Työpajan tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta uusioraaka-
aineiden asemasta ja mahdollisuuksista osana kiertotalouden 
toimintasuunnitelmaa sekä ehdotetun jätelainsäädännön näkökulmasta. 

 

Autojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen tavoitearvot vuoden 2020 jälkeen 

 

Kertomuksessa esitetään yhteenveto työpajassa pidetyistä esityksistä ja 
keskusteluista. Työpajassa käsiteltiin kevyiden hyötyajoneuvojen asemaa 
päästövähennysten saavuttamisessa, vuoden 2020 jälkeistä aikaa 
koskevia tavoitearvoja ja niiden tehokkuuden lisäämistä. Lisäksi siinä 
pohditaan sähköajoneuvojen tulevaisuuden näkymiä ja 
parannusmahdollisuuksia.  

Terveydenhuoltoalan robotit: ratkaisu vai ongelma? 

 

Kertomuksessa esitetään yhteenveto työpajassa pidetyistä esityksistä ja 
keskusteluista. Työpajassa käsiteltiin robotiikkaan ja tekoälyyn 
perustuvien teknologioiden terveydenhuoltoon soveltamisen 
nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Työpajan ensimmäisessä osassa 
keskityttiin tekoälyn ja robottien käytännönsovelluksiin 
terveydenhuollossa ja toisessa osassa tarkasteltiin tekoälyyn ja 
robotiikkaan perustuvien teknologioiden eettisiä vaikutuksia ja vastuuta 
terveydenhuollossa. 

 

Sydän- ja verisuonisairaudet ja elämäntyyli 

 

Asiakirjassa esitetään yhteenveto työpajassa pidetyistä esityksistä ja 
keskusteluista. Työpajassa käsiteltiin elämäntapavaikutusten rajoituksia ja 
mahdollisuuksia sydän- ja verisuonitautien kannalta. Työpajan 
tavoitteena oli tiedottaa sydän- ja verisuonitautien ja niihin liittyvien 
sairauksien sekä monien eri elintapojen välisistä suhteista Euroopan 
unionissa ja saada yleiskuva globaalista ja EU:n politiikasta, joilla näihin 
haasteisiin puututaan. 

 

 
 
 

Politiikkayksikön A yhteystiedot 

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

• ENVI-ryhmä: Georgios AMANATIDIS – georgios.amanatidis@europarl.europa.eu – 0032 228 34086 

• ENVI-ryhmä: Tina OHLIGER – tina.ohliger@europarl.europa.eu – 0032 228 31477 

• ENVI-ryhmä: Miklos GYOERFFI – miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu – 0032 228 32505  

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

 

Vastuuvapauslauseke ja tekijänoikeus. Laatijat ovat yksin vastuussa tässä asiakirjassa ilmaistuista kannoista, jotka eivät välttämättä vastaa 
Euroopan parlamentin virallista kantaa. Tekstin jäljentäminen ja kääntäminen muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua, kunhan lähde 
mainitaan ja Euroopan parlamentille ilmoitetaan asiasta etukäteen ja toimitetaan kopio. © Euroopan unioni, 2019. 
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