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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.

• Deskundigenpanel voor de monetaire dialogen: een groep van deskundigen die zorgt
voor briefings ter voorbereiding van de driemaandelijkse monetaire dialoog met de voorzitter 
van de Europese Centrale Bank (ECB).

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 ECON 
Binnen Beleidsafdeling A levert een specifiek team expertise en advies aan de Commissie economische en 
monetaire zaken (ECON) op alle gebieden die onder de bevoegdheid van de commissie vallen. 

De commissie ECON is verantwoordelijk voor de economische en monetaire unie (EMU), de regelgeving 
inzake financiële diensten, het vrije verkeer van kapitaal en betalingen, belastingen en mededingingsbeleid, 

https://econnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.html
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en het internationale financiële stelsel. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de commissie 
ECON zijn opgesomd in bijlage V van het Reglement van het EP. De president van de ECB neemt deel aan 
een regelmatige monetaire dialoog met de commissie ECON. 

EEN SELECTIE VAN RECENTE ONDERZOEKSDOCUMENTEN WAAROM DE COMMISSIE ECON 
HEEFT VERZOCHT 

Monetaire dialoog: 

De economische en monetaire unie verleden, heden en toekomst  

 

De conclusie van deze studie luidt dat de geschiedenis van twintig jaar euro 
de stabiliteit en de positie bevestigt van de euro als de tweede mondiale 
munt, die de steun geniet van de meerderheid van de bevolking van de 
eurozone en die wordt beschouwd als een goede zaak voor de Europese 
Unie. De Europese Centrale Bank is erin geslaagd de inflatie op een laag 
niveau te houden. Door de Europese schulden- en financiële crisis in de jaren 
2010 is er echter een behoefte ontstaan aan diepgaande institutionele 
hervormingen en deze taak is nog steeds niet voltooid. 

 

 

De monetaire unie vanuit vogelperspectief 

 

In deze briefing wordt de balans opgemaakt van de verwezenlijkingen en de 
uitdagingen. In reactie op de staatsschuldencrisis en bij de pogingen om 
fiscale en structurele hervormingen te ondersteunen en vervolgens de 
inflatie weer op peil te krijgen, heeft het Eurosysteem zich in een moeilijke 
positie gemanoeuvreerd die onbedoelde neveneffecten heeft veroorzaakt.  
Tegelijkertijd is er onder de leden van de eurozone nog steeds geen brede 
consensus over de hervorming van het institutionele kader voor monetaire 
en fiscale zaken. 

 

 

Het gemeenschappelijk monetair beleid en decentralisatie:  een beoordeling 

 

Dit document geeft een overzicht en evaluatie van beleids- en juridische 
kwesties met betrekking tot de decentralisatie van het monetair beleid in de 
Europese Unie. Het besteedt aandacht aan de functie van kredietverstrekker 
in laatste aanleg (lender of last resort - LOLR), macroprudentieel toezicht en 
de verlening van en rapportage over noodliquiditeitssteun ((Emergency 
Liquidity Assistance – ELA).  Er worden beleidsaanbevelingen gedaan. 

 

 

Een selectie van andere studies:

Cryptovaluta en blockchain:  juridische context 

 

Steeds meer toezichthouders maken zich zorgen over criminelen die in 
toenemende mate gebruik maken van cryptovaluta voor onwettige 
activiteiten zoals het witwassen van geld, financiering van terrorisme en 
belastingontduiking.  Het probleem is aanzienlijk: ook al is de volledige 
omvang van het misbruik van virtuele valuta's onbekend, toch is de 
marktwaarde ervan wereldwijd meer dan 7 miljard euro. In deze studie wordt 
dit fenomeen vanuit een juridisch perspectief bestudeerd en worden 
beleidsaanbevelingen voor toekomstige EU-normen gegeven.  

 

 

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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De rol van de Europese Unie in de internationale economische fora: de G20 

 

Dit document maakt deel uit van een reeks van negen studies over de rol van 
de Europese Unie in internationale economische fora. Het verschaft feitelijke 
achtergrondinformatie over de G20, de rol en de vertegenwoordiging van 
de EU daarin, de verantwoordingsplicht van de EU, alsook de coördinatie en 
het effect daarvan. In het verslag wordt het rechtskader van de EU voor de 
deelname van de EU en haar lidstaten aan de G20 uiteengezet. Uitgaande 
van een tweeledig verantwoordingskader wordt vastgesteld waar er lacunes 
zijn in de verantwoordingsplicht en tot slot worden beleidsaanbevelingen 
gegeven. 

 

 

Misleiding bij de verkoop van financiële producten: marketing, verkoop en distributie 

 

Deze studie maakt deel uit van een reeks van vijf studies over misleiding bij 
de verkoop  van financiële producten in de EU. In de studie wordt het wet- 
en regelgevingskader van de EU voor het in de handel brengen, de verkoop 
en de distributie van financiële producten onder de loep genomen om na te 
gaan of de doelstellingen van de hervormingen van de EU-regelgeving na 
de crisis zijn bereikt en, zo niet, wat de lacunes en zwakke punten zijn in de 
huidige EU-regelgeving. 

 

 

Mededingingsbeleid en een interne energiemarkt 

 

In deze studie worden een aantal belangrijke punten belicht die verband 
houden met de mededinging in de interne energiemarkt. De rol van het 
mededingingsrecht wordt besproken met betrekking tot de volgende 
kwesties: staatssteun, congestiebeheer, mechanismen voor 
capaciteitsvergoeding, balanceringsmechanismen, daadwerkelijke 
concurrentie tussen leveranciers, integratie van nieuwe spelers op de markt 
en energiearmoede. Om deze huidige en mogelijke toekomstige problemen 
aan te pakken, geeft de studie aanwijzingen inzake de huidige en 
toekomstige noodzaak om instrumenten van het mededingingsrecht en 
andere soorten instrumenten te gebruiken. 

 

 

 

Beleidsondersteunende afdeling A - Contacten 

• Beleidsondersteunende afdeling A - Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• ECON-team: Dirk VERBEKEN - dirk.verbeken@ep.europa.eu - 0032 228 48358 
• ECON-team: Drazen RAKIC - drazen.rakic@ep.europa.eu - 0032 228 33361 
• ECON-team: Dario PATERNOSTER - dario.paternoster@ep.europa.eu - 0032 228 32479 
• ECON-team: Denitza DESSIMIROVA - denitza.dessimirova@ep.europa.eu - 0032 228 30507 
Al onze onderzoeksdocumenten zijn beschikbaar op onze website:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/econ/supporting-analyses.html 
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