BRIEFING
ENVI i fokus

Utredningsavdelningarnas tjänster
Utredningsavdelningarna är utredningsenheter som stöder parlamentsorgan (talmannen, utskotten och
generalsekreteraren) i deras lagstiftningsarbete 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
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oberoende och kvalitet och att den tillgodoser utskottets specifika behov. Externa experter väljs därför
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 från utredningsavdelning A är följande:
•

Kort sammanfattning: En tvåsidig 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 mer långsiktig utredningsrapport 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 ENVI-UTSKOTTET

Inom utredningsavdelning A finns en särskild grupp som bistår utskottet för miljö, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet (ENVI) med expertkunskap och rådgivning på alla områden som tillhör utskottets
ansvarsområde.
ENVI-utskottet ansvarar för ett stort antal politiska områden, inbegripet klimatförändringar, luft- och
vattenkvalitet, skydd av den biologiska mångfalden och märkning av livsmedel, för att bara nämna några.
ENVI-utskottets befogenheter och ansvarsområden finns förtecknade i bilaga V till Europaparlamentets
arbetsordning.
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ETT URVAL AV AKTUELLA UTREDNINGSRAPPORTER SOM BEGÄRTS AV ENVIUTSKOTTET
Studier:
Sampling points for Air Quality - Representativeness and Comparibility (provtagningspunkter för luftkvalitet
– representativitet och jämförbarhet)
Övervakning av luftkvalitet på fasta platser är ett viktigt instrument som
tillhandahålls i luftkvalitetsdirektivet för att kontrollera efterlevnaden av
gräns- och målvärden som har upprättats för att skydda människors hälsa. I
denna studie analyseras kriterierna för övervakningsplatsernas placering i
fem medlemsstater för att identifiera tvetydiga bestämmelser som kan leda
till olika bedömningar av exponeringen för luftföroreningar.
Green Public Procurement and the EU Action Plan for the Circular Economy (grön offentlig upphandling och
EU-handlingsplanen för den cirkulära ekonomin)
Offentlig upphandling och inköp av tjänster, bygg- och anläggningsarbeten
och varor utgör ungefär 14 % av EU:s bruttonationalprodukt (BNP) och har
därför stor makt att påverka och göra produkter och tjänster grönare och
mer hållbara. Bedömningen i denna studie ger information om
tillämpbarheten för pågående initiativ och visar hur de bidrar till Europeiska
kommissionens handlingsplan för den cirkulära ekonomin.
Emission Reduction Targets for International Aviation and Shipping (utsläppsminskningsmål för
internationell luftfart och sjöfart)
I denna studie ges en översikt över potentiella mål för att begränsa
koldioxidutsläppen från internationell luft- och sjötransport och man
analyserar vilka mål som skulle vara kompatibla med det globala långsiktiga
målet att begränsa temperaturökningen till 2 °C jämfört med temperaturen
före industrialiseringen. Behovet av att upprätta mål för båda sektorerna
betonas, vilket är ett tydligt tecken på att utsläppen inte kan öka på ett
obegränsat och oreglerat sätt.
Guidelines for the approval of active substances in pesticides (riktlinjer för godkännande av verksamma ämnen
i bekämpningsmedel)
Verksamma ämnen är ett viktigt inslag i bekämpningsmedel. De godkänns
på EU-nivå och det finns riktlinjer för att förtydliga, harmonisera och
standardisera den komplexa godkännandeprocessen. I denna studie
undersöks befintliga riktlinjer och vägledningar, nivån av harmonisering
mellan dem samt kopplingen till principerna för god laboratoriesed (GLP).
Dessutom ges en översikt över de studier som krävs för att godkänna
verksamma ämnen.

Briefing:
European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050 (europeisk klimat- och energipolitik
inför 2020, 2030 och 2050)
I denna briefing beskrivs EU:s klimat- och energipolitik samt de utmaningar
som måste hanteras för att uppnå Parisavtalets mål om att hålla ökningen av
jordens medeltemperatur väl under 2 °C samt om att fortsätta
ansträngningarna för att uppnå 1,5 °C.
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Seminariehandlingar:
Supporting the Market for Secondary Raw Materials in a Circular Economy (stöd till marknaden för sekundära
råvaror i en cirkulär ekonomi)
I denna rapport sammanfattas de presentationer och diskussioner som hölls
vid ett seminarium som anordnades för att öka förståelsen för vilken roll
sekundära råvaror spelar och vilka möjligheter de erbjuder vid
genomförandet av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, inbegripet
förslaget till avfallslagstiftning.
Post 2020 CO2 emission targets for cars and vans (utsläppsmål för personbilar och lätta nyttofordon efter
2020)
I denna rapport sammanfattas de presentationer och diskussioner som hölls
vid ett seminarium där man lyfte fram den roll som lätta motorfordon spelar
för att uppnå minskade utsläpp, förslagen till mål för perioden efter 2020 och
deras ökade effektivitet samt vägen framåt för elfordon och möjliga åtgärder
för fler förbättringar.

Robots in Healthcare: a solution or a problem? (robotar inom hälso- och sjukvården: en lösning eller ett
problem?)
I denna rapport sammanfattas de presentationer och diskussioner som hölls
vid ett seminarium om det aktuella läget och framtidsutsikterna för
tillämpning av AI- och robotteknik inom hälso- och sjukvården. Under den
första delen av seminariet låg fokus på den praktiska tillämpningen av AI och
robotar inom hälso- och sjukvården, medan man under den andra delen
undersökte de etiska konsekvenserna och det etiska ansvaret som följer av
tillämpningen av AI- och robotteknik inom hälso- och sjukvården.
Cardiovascular Diseases and Lifestyle (hjärt-kärlsjukdomar och livsstil)
I detta dokument sammanfattas de presentationer och diskussioner som hölls
vid ett seminarium om vilka begränsningar och möjligheter det finns i fråga
om livsstilens påverkan på hjärt-kärlsjukdomar. Syftet med seminariet var att
informera om kopplingen mellan hjärt-kärlsjukdomar samt relaterade
sjukdomar och ett antal livsstilsval i ett EU-sammanhang. Man ville också ge
en översikt över det politiska landskapet för att hantera dessa utmaningar på
global nivå och EU-nivå.
Kontaktuppgifter för utredningsavdelning A
•

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

•

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

•

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

•

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

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