BRIEFING
Asiakkaana ECON

Politiikkayksiköiden palvelut
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.

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
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korkeimmat riippumattomuutta ja laatua koskevat vaatimukset ja vastaa valiokunnan erityistarpeita.
Ulkopuoliset asiantuntijat valitaan hankintamenettelyillä objektiivisin valinta- ja sopimuksentekoperustein.
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.
Rahapoliittiseen vuoropuheluun liittyvä asiantuntijapaneeli Asiantuntijaryhmä laatii
selvityksiä ennen neljännesvuosittaista rahapoliittista vuoropuhelua Euroopan keskuspankin
(EKP) pääjohtajan kanssa.

MITEN POLITIIKKAYKSIKÖLTÄ PYYDETÄÄN ASIANTUNTIJA-APUA?
Valiokunnan
koordinaattori
esittää
asiantuntijapyynnön.
Yksittäiset
jäsenet voivat
pyytää
asiantuntijaapua
valiokunnan
koordinaattorin
kautta.

Valiokuntien
koordinaattorit
päättävät
pyynnön
perusteella
asiantuntijaavusta.

Politiikkayksikkö A
tarjoaa
pyynnöstä
parlamentin
omien
asiantuntijoiden
apua tai tilaa
sitä
ulkopuolisilta
tutkijoilta.

Parlamentin
muilta elimiltä
ei tarvita
ennakkohyväksyntää.

Tutkimus
julkaistaan
internetissä. Se
on saatavilla
pyynnöstä myös
paperiversiona.
Tutkimus
voidaan esitellä
pyynnöstä
valiokunnassa.

ASIAKKAANA ECON-VALIOKUNTA
Politiikkayksikössä A toimii erityisryhmä, joka tarjoaa asiantuntemusta ja neuvontaa talous- ja rahaasioiden valiokunnalle (ECON) kaikilla sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla.
ECON-valiokunta vastaa talous- ja rahaliitosta, rahoituspalvelujen sääntelystä, pääoman ja maksujen
vapaasta liikkuvuudesta, verotuksesta ja kilpailupolitiikasta sekä kansainvälisestä rahoitusjärjestelmästä.
ECON-valiokunnan toimivaltaan kuuluvat asiat ja vastuualueet luetellaan Euroopan parlamentin
työjärjestyksen liitteessä V. EKP:n pääjohtaja ja ECON-valiokunta käyvät säännöllisesti rahapoliittista
vuoropuhelua.
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EMPL-VALIOKUNNAN VIIME AIKOINA PYYTÄMIÄ TUTKIMUKSIA
Rahapoliittinen vuoropuhelu:
Talous- ja rahaliitto menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus

Tutkimuksen mukaan euron 20-vuotinen historia vahvistaa euron
vakauden ja aseman toiseksi tärkeimpänä maailmanlaajuisena
valuuttana, jota enemmistö euroalueen väestöstä kannattaa ja jota
pidetään hyvänä asiana Euroopan unionille. Euroopan keskuspankki
on onnistunut pitämään inflaation alhaisella tasolla. Euroopassa
2010-luvulla koetun velka- ja rahoituskriisin vuoksi on kuitenkin
toteutettava perusteellisia institutionaalisia uudistuksia. Uudistusten
toteutus on edelleen kesken.
Rahaliitto lintuperspektiivistä

Katsauksessa arvioidaan saavutuksia ja haasteita. Eurojärjestelmä on
ajautunut vaikeaan tilanteeseen sen jälkeen, kun sitä on käytetty
valtioiden velkakriisin selvittämiseen, tukemaan finanssipoliittisia ja
rakenteellisia uudistuksia sekä myöhemmin saamaan inflaatio
tavoitetasolle. Tästä on aiheutunut tahattomia sivuvaikutuksia.
Euroalueen jäsenet eivät edelleenkään ole päässeet laajaan
yhteisymmärrykseen raha- ja veropoliittisten institutionaalisten
puitteiden uudistamisesta.
Yhteinen rahapolitiikka ja hajauttaminen: arviointi

Asiakirjassa tarkastellaan ja arvioidaan toimintapoliittisia ja
oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät rahapolitiikan hajauttamiseen
Euroopan unionissa. Keskeisiä aiheita ovat viimesijaisen lainaajan
tehtävät, makrotason vakauden valvonta sekä hätärahoituksena
annettava maksuvalmiusapu ja siitä raportointi. Tutkimuksessa
esitetään toimintapoliittisia suosituksia.

Muita tutkimuksia:
Kryptovaluutat ja lohkoketju: oikeudelliset puitteet

Yhä useammat sääntelyviranomaiset ovat huolissaan rikollisista, jotka
käyttävät yhä enemmän kryptovaluuttoja laittomiin toimiin, kuten
rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen ja veronkiertoon. Ongelma on
merkittävä: virtuaalivaluuttojen väärinkäytön koko laajuudesta ei ole
tietoa, mutta on raportoitu, että sen markkina-arvo olisi
maailmanlaajuisesti yli 7 miljardia euroa. Tutkimuksessa ilmiötä
käsitellään
oikeudellisesta
näkökulmasta
ja
esitetään
toimintapoliittisia suosituksia tulevia EU:n normeja varten.
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Euroopan unionin rooli kansainvälisillä talousfoorumeilla: G20

Asiakirja on osa yhdeksän tutkimuksen sarjaa, joka koskee Euroopan
unionin roolia kansainvälisillä talousfoorumeilla. Siinä annetaan
taustatietoa
G20-ryhmästä,
sen
vastuuvelvollisuudesta,
koordinoinnista ja vaikutuksista sekä EU:n roolista ja edustuksesta
ryhmässä. Tutkimuksessa vahvistetaan EU:n oikeudellinen kehys,
jonka mukaan EU ja sen jäsenvaltiot osallistuvat G20-ryhmän
toimintaan.
Tutkimuksessa
yksilöidään
kaksiportaisen
vastuuvelvollisuuskehyksen
perusteella
vastuuvelvollisuuksiin
liittyviä puutteita ja esitetään toimintapoliittisia suosituksia.
Rahoitustuotteiden myynti väärin perustein Markkinointi, myynti ja jakelu

Tutkimus on osa viiden tutkimuksen sarjaa, joka koskee
rahoitustuotteiden myyntiä EU:ssa väärin perustein. Tutkimuksessa
tarkastellaan rahoitustuotteiden markkinointiin, myyntiin ja jakeluun
sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä ja sääntelyä. Lisäksi arvioidaan, onko
kriisin jälkeisillä EU:n sääntelyuudistuksilla saavutettu tavoitteet, ja
käsitellään EU:n nykyisen sääntelyn puutteita ja heikkouksia.

Kilpailupolitiikka ja energian sisämarkkinat

Tutkimuksessa tarkastellaan tiettyjä merkittäviä ongelmia, jotka
liittyvään kilpailuun energian sisämarkkinoilla. Siinä käsitellään
kilpailulainsäädännön roolia seuraavien kysymysten osalta:
valtiontuki,
ylikuormituksen
hallinta,
kapasiteetin
korvausjärjestelmät, tasehallintamarkkinat, energiantoimittajien
välinen tehokas kilpailu, uusien toimijoiden integrointi markkinoille ja
energiaköyhyys. Tutkimuksessa käsitellään nykyisten ja mahdollisten
tulevien ongelmien ratkaisemiseksi sitä, miten nyt ja tulevaisuudessa
olisi sovellettava kilpailulainsäädännön välineitä ja muunlaisia
välineitä.
Politiikkayksikön A yhteystiedot
•

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

•

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

•

ECON-ryhmä: Drazen RAKIC – drazen.rakic@ep.europa.eu – 0032 228 33361

•

ECON-ryhmä: Dario PATERNOSTER – dario.paternoster@ep.europa.eu – 0032 228 32479

•

ECON-ryhmä: Denitza DESSIMIROVA – denitza.dessimirova@ep.europa.eu – 0032 228 30507

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