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Υπηρεσίες που παρέχουν τα θεματικά τμήματα

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 τίθεται στην υπηρεσία των επιτροπών του με τους εξής τρόπους:  

1. συνδέει τις επιτροπές με ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπειρογνωμοσύνης από τον
πανεπιστημιακό χώρο, εταιρείες παροχής συμβουλών, κέντρα μελετών και προβληματισμού,
άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς·

2. 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·

3. ανακατευθύνει το ερευνητικό έργο των επιτροπών με σκοπό τη στήριξη του
ενημερωμένου διαλόγου μεταξύ πολιτών της ΕΕ και βουλευτών του ΕΚ· μεριμνά για την
αδιάβλητη διεκπεραίωση του κοινοβουλευτικού έργου από ειδικούς·

4. 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 
διατίθενται στις επιτροπές 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 

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; 

• Είναι αφιερωμένα στο να παρέχουν υπηρεσίες στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και να
ανταποκρίνονται στα αιτήματά τους για εμπειρογνωμοσύνη.

• Λειτουργούν βάσει των πολιτικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται από τις επιτροπές.
• Εκτός από την υποστήριξη εκ μέρους εσωτερικών εμπειρογνωμόνων, παρέχουν επίσης

πρόσβαση σε αμειβόμενους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/sources.html
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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.  

Τα κοινότερα προϊόντα έρευνας που παράγει το Θεματικό Τμήμα Α 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. 

• Ενημερωτικό δελτίο: 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 κατά κανόνα 
συνδέεται άμεσα με επικείμενη νομοθετική πρόταση ή έκθεση πρωτοβουλίας. 

• Μελέτη: ένα ερευνητικό έγγραφο πιο μακρόπνοου χαρακτήρα που συχνά παρέχει συγκριτική 
εξέταση νόμων ή πολιτικών που εφαρμόζονται σε κράτη μέλη ή τρίτες χώρες σε τομείς όπου 
δεν υπάρχει σχετική ανάλυση. 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. 

• Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον διάλογο επί νομισματικών θεμάτων: ομάδα 
εμπειρογνωμόνων που παρέχει ενημέρωση πριν από τις τριμηνιαίες συνόδους διαλόγου επί 
νομισματικών θεμάτων με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).  

ΠΩΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α; 

Οι αιτήσεις για 
εμπειρογνωμοσύνη 
υποβάλλονται από 

κάποιον 
συντονιστή 
επιτροπής.  

Μεμονωμένοι 
βουλευτές 

μπορούν να 
ζητήσουν 

εμπειρογνωμοσύνη 
μέσω του 

συντονιστή της 
επιτροπής τους. 

 

Οι συντονιστές 
της επιτροπής 
αποφασίζουν 
σχετικά με το 
αίτημα αυτό. 

Δεν απαιτείται 
καμιά 

προηγούμενη 
έγκριση από 

άλλα εσωτερικά 
κοινοβουλευτικά 

όργανα. 

 

Το Θεματικό Τμήμα 
Α παρέχει τη 

ζητηθείσα 
εμπειρογνωμοσύνη 

από κάποιον 
εσωτερικό 

εμπειρογνώμονα ή 
την αναθέτει σε 

εξωτερικούς 
ερευνητές. 

 

Το ερευνητικό 
έγγραφο 

δημοσιεύεται 
στο Διαδίκτυο 
και διατίθεται 

επίσης σε 
έντυπη μορφή 

κατόπιν 
αιτήσεως. 

Μπορεί επίσης 
να ζητηθεί 

παρουσίαση 
στην επιτροπή. 

Η ECON ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 
Στο θεματικό τμήμα A μια ειδική ομάδα παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής (ECON) σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της. 

Η επιτροπή ECON είναι υπεύθυνη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), τη ρύθμιση των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και τις πολιτικές για τις πληρωμές, 
τη φορολογία και τον ανταγωνισμό, καθώς και για το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα. Οι εξουσίες και 

https://econnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.html
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οι αρμοδιότητες της επιτροπής ECON απαριθμούνται στο παράρτημα V του Κανονισμού του ΕΚ. Ο πρόεδρος 
της ΕΚΤ συμμετέχει σε τακτικό διάλογο επί νομισματικών θεμάτων με την επιτροπή ECON. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ECON 

Διάλογος επί νομισματικών θεμάτων:  

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση: Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της  

 

Η μελέτη αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είκοσι χρόνια ιστορίας του 
ευρώ επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και τη θέση του ευρώ ως του δεύτερου 
παγκόσμιου νομίσματος, το οποίο υποστηρίζεται από την πλειοψηφία του 
πληθυσμού της ζώνης του ευρώ και θεωρείται καλό για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατάφερε να διατηρήσει τον 
πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό χρέος και η 
χρηματοπιστωτική κρίση της δεκαετίας του 2010 δημιούργησαν την ανάγκη 
για βαθιές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και το καθήκον αυτό δεν 
ολοκληρώθηκε. 

 

 

Μια σφαιρική εικόνα της Νομισματικής Ένωσης 

 

Στο ενημερωτικό αυτό δελτίο γίνεται απολογισμός των επιτευγμάτων και 
των προκλήσεων. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης του δημόσιου 
χρέους και των προσπαθειών του να στηρίξει τις δημοσιονομικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αργότερα να επαναφέρει τον πληθωρισμό 
στον καθορισμένο στόχο, το Ευρωσύστημα βρέθηκε σε δύσκολη θέση 
προκαλώντας μη επιδιωκόμενες παρενέργειες. Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να 
μην υπάρχει ευρεία συναίνεση για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
των νομισματικών και φορολογικών υποθέσεων μεταξύ των μελών της 
ζώνης του ευρώ. 

 

 

Ενιαία Νομισματική Πολιτική και Αποκέντρωση: Αξιολόγηση 

 

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει και εξετάζει ζητήματα πολιτικής και νομικά 
ζητήματα που αφορούν την αποκέντρωση της νομισματικής πολιτικής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, επικεντρώνεται στον δανειστή εσχάτης ανάγκης (LOLR), 
στη μακροπροληπτική εποπτεία και στην παροχή επείγουσας ενίσχυσης 
ρευστότητας (ELA) και την υποβολή σχετικών στοιχείων. Παρέχονται 
συστάσεις πολιτικής. 

 

 

Άλλες επιλεγμένες μελέτες: 

Κρυπτονομίσματα και συναλλαγές blockchain (Cryptocurrencies and blockchain): Νομικό πλαίσιο 

 

Όλο και περισσότερες ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν για τους εγκληματίες 
που χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο κρυπτονομίσματα για 
παράνομες δραστηριότητες, όπως το ξέπλυμα χρήματος, η χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας και η φοροδιαφυγή. Το πρόβλημα είναι σημαντικό: παρά 
το γεγονός ότι δεν είναι γνωστός ο πραγματικός βαθμός της αθέμιτης χρήσης 
των εικονικών νομισμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες η αξία της στην αγορά 
υπερβαίνει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως. Η μελέτη αυτή αναλύει 
το φαινόμενο αυτό από νομική άποψη και περιέχει συστάσεις πολιτικής για 
τα μελλοντικά πρότυπα της ΕΕ. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//EL#GAX6
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Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Διεθνή Οικονομικά Φόρα: Η Ομάδα των 20 (G20) 

 

Το έγγραφο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς εννέα μελετών σχετικά με 
τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διεθνή οικονομικά φόρα. Παρέχει 
τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με την G20, τον ρόλο της ΕΕ και την 
εκπροσώπησή της στην ομάδα αυτή, τη λογοδοσία της, καθώς και τον 
συντονισμό και τον αντίκτυπό της. Παρουσιάζει το νομικό πλαίσιο της ΕΕ 
για τη συμμετοχή της ΕΕ και των κρατών μελών της στην G20. Χάρη στην 
εφαρμογή ενός πλαισίου λογοδοσίας δύο ταχυτήτων, προσδιορίζει τα 
κενά όσον αφορά τη λογοδοσία και στο τέλος περιέχει συστάσεις 
πολιτικής. 

 

 

Καταχρηστικές πωλήσεις χρηματοπιστωτικών προϊόντων: Εμπορική προώθηση, πώληση και διανομή 

 

Η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς πέντε μελετών σχετικά με τις 
καταχρηστικές πωλήσεις χρηματοπιστωτικών προϊόντων στην ΕΕ. Η 
μελέτη εξετάζει το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
εμπορική προώθηση, την πώληση και τη διανομή χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον οι ρυθμιστικές 
μεταρρυθμίσεις της ΕΕ μετά την κρίση έχουν επιτύχει τους στόχους τους 
και, αν όχι, ποια είναι τα κενά και οι αδυναμίες στην τρέχουσα ρυθμιστική 
προσέγγιση της ΕΕ. 

 

 

Πολιτική ανταγωνισμού και εσωτερική αγορά ενέργειας 

 

Η παρούσα μελέτη προσδιορίζει επιλεγμένα σημαντικά ζητήματα 
σχετικά με τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά ενέργειας. Εξετάζει 
τον ρόλο του δικαίου του ανταγωνισμού σε σχέση με τα ακόλουθα 
θέματα: κρατικές ενισχύσεις, διαχείριση της συμφόρησης, μηχανισμοί 
αξιοποίησης της δυναμικότητας, αγορές εξισορρόπησης, 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ προμηθευτών, ένταξη νέων 
παραγόντων στην αγορά και ενεργειακή φτώχεια. Για να 
αντιμετωπιστούν αυτά τα σημερινά και πιθανά μελλοντικά ζητήματα, η 
μελέτη παρέχει ενδείξεις σχετικά με την τρέχουσα και τη μελλοντική 
ανάγκη εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού, καθώς και άλλων 
τύπων κανόνων. 

 

 

 

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 ECON: Dirk VERBEKEN - dirk.verbeken@ep.europa.eu - 0032 228 48358 

• Ομάδα ECON: Drazen RAKIC - drazen.rakic@ep.europa.eu - 0032 228 33361 

• Ομάδα ECON: Dario PATERNOSTER - dario.paternoster@ep.europa.eu - 0032 228 32479 

• Ομάδα ECON: Denitza DESSIMIROVA - denitza.dessimirova@ep.europa.eu - 0032 228 30507 

Όλα τα ερευνητικά μας έγγραφα διατίθενται στον δικτυακό μας τόπο:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/econ/supporting-analyses.html 
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	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 τίθεται στην υπηρεσία των επιτροπών του με τους εξής τρόπους: 
	1. συνδέει τις επιτροπές με ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπειρογνωμοσύνης από τον πανεπιστημιακό χώρο, εταιρείες παροχής συμβουλών, κέντρα μελετών και προβληματισμού, άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς·
	2. 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· 
	3. ανακατευθύνει το ερευνητικό έργο των επιτροπών με σκοπό τη στήριξη του ενημερωμένου διαλόγου μεταξύ πολιτών της ΕΕ και βουλευτών του ΕΚ· μεριμνά για την αδιάβλητη διεκπεραίωση του κοινοβουλευτικού έργου από ειδικούς·
	4. 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 διατίθενται στις επιτροπές 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. 
	Τα κοινότερα προϊόντα έρευνας που παράγει το Θεματικό Τμήμα Α 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.
	 Ενημερωτικό δελτίο: 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 κατά κανόνα συνδέεται άμεσα με επικείμενη νομοθετική πρόταση ή έκθεση πρωτοβουλίας.
	 Μελέτη: ένα ερευνητικό έγγραφο πιο μακρόπνοου χαρακτήρα που συχνά παρέχει συγκριτική εξέταση νόμων ή πολιτικών που εφαρμόζονται σε κράτη μέλη ή τρίτες χώρες σε τομείς όπου δεν υπάρχει σχετική ανάλυση. 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.
	 Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον διάλογο επί νομισματικών θεμάτων: ομάδα εμπειρογνωμόνων που παρέχει ενημέρωση πριν από τις τριμηνιαίες συνόδους διαλόγου επί νομισματικών θεμάτων με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). 
	ΠΩΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α;
	Η ECON ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ECON

	Στο θεματικό τμήμα A μια ειδική ομάδα παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της.
	Η επιτροπή ECON είναι υπεύθυνη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και τις πολιτικές για τις πληρωμές, τη φορολογία και τον ανταγωνισμό, καθώς και για το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα. Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της επιτροπής ECON απαριθμούνται στο παράρτημα V του Κανονισμού του ΕΚ. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ συμμετέχει σε τακτικό διάλογο επί νομισματικών θεμάτων με την επιτροπή ECON.
	Διάλογος επί νομισματικών θεμάτων: 
	Άλλες επιλεγμένες μελέτες:
	 Θεματικό Τμήμα Α - Οικονομία, Επιστήμες και Ποιότητα Ζωής
	 Ομάδα ECON: Dirk VERBEKEN - dirk.verbeken@ep.europa.eu - 0032 228 48358
	 Ομάδα ECON: Drazen RAKIC - drazen.rakic@ep.europa.eu - 0032 228 33361
	 Ομάδα ECON: Dario PATERNOSTER - dario.paternoster@ep.europa.eu - 0032 228 32479
	 Ομάδα ECON: Denitza DESSIMIROVA - denitza.dessimirova@ep.europa.eu - 0032 228 30507
	Δήλωση αποποίησης ευθύνης και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκην την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέπεται η αναπαρ...
	Ολοκλήρωση του χειρογράφου: Μάιος 2019· Ημερομηνία δημοσίευσης: Ιούνιος 2019
	Αρμόδιος υπάλληλος: Dirk VERBEKEN; Βοηθός έκδοσης: Janetta CUJKOVA
	IP/A/ECON/2019-17
	Print ISBN 978-92-846-5215-0 | doi:10.2861/906493 | QA-04-19-511-EL-C PDF ISBN 978-92-846-5246-4 | doi:10.2861/1728 | QA-04-19-511-EL-N

