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Diensten van de beleidsondersteunende 
afdelingen

BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING ECONOMISCHE ZAKEN, 
WETENSCHAPSBELEID EN LEVENSKWALITEIT
Beleidsafdeling A levert hoogwaardige expertise, actuele analyse en onafhankelijk onderzoek aan de 
commissies die zij ondersteunt: ECON, EMPL, ENVI, ITRE en IMCO.  

De beleidsondersteunende afdeling A helpt de commissies door: 

1. de contacten die zij legt tussen commissies en een uitgebreid kennisnetwerk bestaande uit
universiteiten, gespecialiseerde adviesbureaus, denktanks, andere EU-instellingen en
internationale organisaties;

2. deskundig beleidsadvies en doelgericht onderzoek op elk moment van de wetgevingscyclus,
van onafhankelijke aard, hoge kwaliteit en met inachtneming van politieke gevoeligheden;
ondersteuning bij het toezicht door commissies;

3. hernieuwd gebruik van commissieonderzoek voor een informatieve dialoog tussen EU-
burgers en leden; de waarborg die zij bieden dat parlementair werk objectief en door
deskundigen wordt uitgevoerd;

4. het beheer van de budgetten voor expertise van de commissie, de uitvoering van projecten
aan de hand van externe expertise om aan de door de coördinatoren vastgestelde vereisten
te voldoen.

Interne beleidsanalisten en onderzoekers voorzien in specifieke informatie en beleidsanalyses, ofwel op 
verzoek, ofwel op eigen initiatief en na persoonlijke contacten met leden. Ook ondersteunen zij de 
Voorzitter en de secretaris-generaal met briefings en achtergrondinformatie. 

Beleidsondersteunende afdelingen zijn onderzoekseenheden die parlementaire organen (de Voorzitter, 
de commissies en de Secretaris-generaal) ondersteunen bij de uitvoering van hun wetgevende en 
institutionele taken. Zij stellen interne en externe expertise ter beschikking om de commissies en andere 
parlementaire organen te ondersteunen bij het opstellen van wetgeving en het uitoefenen van 
democratische controle.  

Voor een overzicht van alle beschikbare onderzoeksdiensten die het Europees Parlement te bieden heeft, 
kunt u terecht op: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/sources.html 

Wat maakt beleidsondersteunende afdelingen uniek? 

• Zij staan in dienst van de commissies en beantwoorden hun verzoeken om expertise.
• Zij werken op basis van de politieke prioriteiten die door de commissies zijn vastgesteld.
• Naast de ondersteuning door interne specialisten, bieden zij ook toegang tot betaalde

externe deskundigen.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/sources.html
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Externe, betaalde expertise wordt uitsluitend op verzoek van de betrokken commissie, na een besluit van 
de coördinatoren, ingewonnen. Hiervoor wordt jaarlijks een begrotingskrediet toegewezen aan de 
commissies. De beleidsondersteunende dienst zorgt ervoor dat het externe onderzoek aan de hoogste 
normen van onafhankelijkheid en kwaliteit voldoet, evenals aan de specifieke behoeften van de betrokken 
commissie. Externe deskundigen worden dan ook via aanbestedingsprocedures geselecteerd op basis van 
objectieve selectie- en gunningscriteria. Vervolgens houdt de beleidsondersteunende dienst nauw toezicht 
op hun werk om ervoor te zorgen dat de onderzoeksopdracht volledig wordt nageleefd.  

De meest voorkomende onderzoeksproducten die door beleidsafdeling A worden geleverd zijn: 

• "Kort overzicht": een twee pagina's tellende onderzoeksnota met een beknopte  
samenvatting van een bepaald beleidsterrein, wetgevingsvoorstel of evenement, met 
essentiële informatie in de vorm van tekst en grafieken, plus links en aanbevolen literatuur. 

• Achtergrondnota: een beknopt onderzoeksdocument met achtergrondinformatie over 
nauwkeurig omschreven onderwerpen, dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor het 
opstellen van een commissieverslag. 

• Grondige analyse: een middelgroot onderzoeksdocument dat doorgaans rechtstreeks 
verband houdt met een aankomend wetgevingsvoorstel of een initiatiefverslag. 

• Studie: een onderzoeksdocument voor de langere termijn dat gewoonlijk vergelijkende 
onderzoeken biedt van de wetgeving of het beleid van de lidstaten of derde landen op 
gebieden waar een dergelijke analyse niet beschikbaar is. Zij kunnen de basis vormen voor 
latere parlementaire werkzaamheden of voor meer gericht onderzoek. 

• Workshop: een bijeenkomst met een groep deskundigen om een specifieke kwestie die door 
de commissie aan de orde is gesteld, te bespreken. In een workshop worden gecontracteerde 
onafhankelijke deskundigen van externe organisaties, zoals universiteiten, uitgenodigd en de 
workshop is niet altijd toegankelijk voor het publiek. 

HOE VERLOOPT EEN VERZOEK OM EXPERTISE AAN  BELEIDSAFDELING A? 

Een verzoek om 
expertise wordt 

gedaan door een 
commissiecoördinator.   

Individuele leden 
kunnen een 

expertiseverzoek 
indienen via hun 

commissiecoördinator. 

 

De 
commissiecoördinatoren 

beslissen over dit 
verzoek. 

Voorafgaande 
goedkeuring door 

andere interne 
parlementaire organen 

is niet vereist. 

 

Beleidsafdeling 
A stelt de 

gevraagde 
interne 

expertise ter 
beschikking of 

schakelt 
externe 

onderzoekers 
in. 

 

Het 
onderzoeksdocument 

wordt gepubliceerd 
op het internet en is 

op verzoek ook in 
papieren versie 

beschikbaar. 

Er kan een 
presentatie in de 

commissie worden 
aangevraagd. 

FOCUS OP DE COMMISSIE ENVI 
Binnen Beleidsafdeling A levert een specifiek team expertise en advies aan de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) op alle gebieden die onder de bevoegdheid van de 
commissie vallen. 

De commissie ENVI is verantwoordelijk voor een breed scala aan beleidsterreinen, waaronder 
klimaatverandering, lucht- en waterkwaliteit, bescherming van de biodiversiteit, etikettering van 
levensmiddelen, om er maar een paar te noemen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
commissie ENVI zijn opgesomd in bijlage V van het Reglement van het EP.  

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//NL&language=NL#GAX6
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EEN SELECTIE VAN RECENTE ONDERZOEKSDOCUMENTEN WAAROM DE COMMISSIE 
ENVI HEEFT VERZOCHT 

Studies: 

Bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit -  Representativiteit en vergelijkbaarheid  

 

De monitoring van de luchtkwaliteit op vaste locaties is een belangrijk 
instrument waarin de richtlijn luchtkwaliteit voorziet om toe te zien op de 
naleving van de grens- of streefwaarden voor de bescherming van de 
menselijke gezondheid. In deze studie worden de criteria voor de locatie van 
meetpunten in vijf lidstaten geanalyseerd om na te gaan of er dubbelzinnige 
bepalingen zijn die zouden kunnen leiden tot verschillende beoordelingen 
van de blootstelling aan luchtverontreiniging. 

 

Groene overheidsopdrachten en het EU-Actieplan voor de circulaire economie 

 

Overheidsopdrachten en de aankoop van diensten, werken en leveringen 
zijn goed voor ongeveer 14% van het Europese bruto binnenlands product 
(bbp).  Zij beschikken dan ook over een enorm vermogen om producten en 
diensten groener en duurzamer te maken. De in deze studie uitgevoerde 
beoordeling laat zien wat de resultaten zijn van de lopende initiatieven en 
hoe deze bijdragen aan het Actieplan voor de circulaire economie van de 
Europese Commissie.  

 

Emissiereductiedoelstellingen voor de internationale lucht- en scheepvaart 

 

Deze studie geeft een overzicht van mogelijke CO2-reductiedoelstellingen 
voor de internationale luchtvaart en het zeevervoer en analyseert welke 
doelstellingen verenigbaar zijn met de wereldwijde 
langetermijndoelstelling om de temperatuurstijging onder de 2°C te houden 
ten opzichte van het pre-industriële niveau. Aandacht gaat naar de 
noodzaak om voor beide sectoren doelstellingen vast te stellen die duidelijk 
aangeven dat de emissies niet onbeperkt en ongereguleerd kunnen 
toenemen. 

 

Richtsnoeren voor de goedkeuring van werkzame stoffen in pesticiden 

 

Werkzame stoffen zijn een essentieel bestanddeel van pesticiden. De 
goedkeuring ervan gebeurt op EU-niveau en er bestaan richtsnoeren om het 
complexe goedkeuringsproces te verduidelijken, te harmoniseren en te 
standaardiseren. In de studie wordt een analyse gemaakt van de bestaande 
richtsnoeren en richtlijnen, de mate waarin deze onderling geharmoniseerd 
zijn en hoe ze verbonden zijn met de beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken (GLP). Er wordt ook een overzicht gegeven van de 
studies die vereist zijn voor de goedkeuring van werkzame stoffen. 

 

Achtergrondnota's: 

Europees klimaat- en energiebeleid tegen 2020, 2030 en 2050  

 

In deze achtergrondnota wordt een beschrijving gegeven van het klimaat- 
en energiebeleid van de EU beschreven,  alsook van de uitdagingen die 
moeten worden aangegaan voor het verwezenlijken van de doelstelling van 
het Akkoord van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging tot ver onder 
de 2°C te beperken en voor het voortzetten van de inspanningen om een 
temperatuurstijging van 1,5°C te bereiken.   
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Workshopverslagen: 

Ondersteuning van de markt voor secundaire grondstoffen in een circulaire economie 

 

In dit verslag wordt een samenvatting gegeven van de presentaties en 
discussies van een workshop die georganiseerd werd om meer inzicht te 
krijgen in de rol en de mogelijkheden van secundaire grondstoffen in het 
kader van de uitvoering van het Actieplan voor een circulaire economie, met 
inbegrip van de voorgestelde afvalstoffenwetgeving. 

 

CO2-emissiedoelstellingen voor auto's en bestelwagens na 2020 

 

In dit verslag wordt een samenvatting gegeven van de presentaties en 
discussies van een workshop waarin aandacht werd besteed aan de rol van 
lichte bedrijfsvoertuigen bij het bereiken van emissiereducties, de 
voorgestelde doelstellingen voor de periode na 2020 en de verhoging van de 
efficiëntie van deze voertuigen, alsook de aangewezen weg voor elektrische 
voertuigen en de mogelijke stappen voor verdere verbetering.  

Robots in de gezondheidszorg: een oplossing of een probleem 

 

Dit verslag geeft een samenvatting van de presentaties en discussies van een 
workshop over de status en vooruitzichten van de toepassing van op robotica 
en kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde technologieën in de 
gezondheidszorg. Het eerste deel van de workshop was gericht op de 
praktische toepassing van AI en robots in de gezondheidszorg, terwijl in het 
tweede deel aandacht werd besteed aan de ethische implicaties en 
verantwoordelijkheden van AI- en roboticatechnologieën in de 
gezondheidszorg. 

 

Hart- en vaatziekten en levensstijl 

 

Dit document geeft een samenvatting van de presentaties en discussies van 
een workshop over de grenzen en mogelijkheden in verband met de impact 
van de levensstijl op hart- en vaatziekten. Het doel van de workshop was 
informatie te geven over de relatie tussen hart- en vaatziekten en 
aanverwante ziekten en een aantal levensstijlkeuzes in de context van de 
Europese Unie, en om een overzicht te krijgen van het wereldwijde en EU-
beleidslandschap waarin deze uitdagingen worden aangepakt. 

 

 

Beleidsondersteunende afdeling A - Contacten 

• Beleidsondersteunende afdeling A - Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit 
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  

Al onze onderzoeksdocumenten zijn beschikbaar op onze website:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/envi/supporting-analyses.html 

 

Disclaimer en copyright. De meningen in dit document geven niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het Europees Parlement 
weer. Nadruk en vertaling met bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan, mits het Europees Parlement daarvan vooraf 
op de hoogte wordt gesteld en een exemplaar krijgt toegestuurd. © Europese Unie, 2019.  
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