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Utredningsavdelningarnas tjänster

UTREDNINGSAVDELNINGEN FÖR EKONOMISK POLITIK, VETENSKAPSPOLITIK OCH 
FRÅGOR OM LIVSKVALITET

Utredningsavdelning A tillhandahåller högkvalitativ expertis, aktuella analyser och oberoende utredningar 
till de utskott som den bistår: 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 och 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 hjälp av extern expertis för att
tillmötesgå förfrågningar 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 arvoderade experter anlitas endast på begäran av ett utskott, efter att utskottets samordnare har 
fattat beslut om det. Utskotten tilldelas varje år ett budgetanslag för detta ändamål. När de arbetar med 

Utredningsavdelningarna är utredningsenheter som bistår parlamentets organ (talmannen, utskotten 
och generalsekreteraren) i deras lagstiftningsarbete och institutionella arbete. De tillhandahåller intern 
och extern expertis i syfte att stödja utskotten och de övriga parlamentsorganen vid utarbetandet av 
lagstiftning och utövandet av demokratisk kontroll.  

En överblick över alla tillgängliga utredningstjänster som Europaparlamentet kan erbjuda återfinns på: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/sources.html 

Vad gör utredningsavdelningarna unika? 

• De har till uppgift att arbeta för utskotten och tillmötesgå deras förfrågningar om expertis.
• De verkar på grundval av politiska prioriteringar som fastställs av utskotten.
• Utöver stöd från interna specialister erbjuder de även tillgång till arvoderade externa

experter.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/sources.html
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externa experter ser utredningsavdelningen till att utredningen håller högsta möjliga standard vad gäller 
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, 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 innehåller jämförande undersökningar 
av lagstiftning eller politik i medlemsstaterna eller tredjeländer på områden där sådana analyser inte 
är tillgängliga. Studier kan ligga till grund för senare arbete inom parlamentet eller för mer inriktade 
utredningar. 

• Seminarium: En särskild sammankomst med en grupp experter i syfte att behandla en specifik fråga 
som ett utskott tagit upp. Vid ett seminarium deltar kontraktsanställda oberoende experter från 
externa organisationer såsom universitet. Seminarier är inte alltid öppna för allmänheten. 

• Expertpanelen för den monetära dialogen: En expertgrupp som tillhandahåller översikter inför 
de kvartalsvisa sammanträdena för den monetära dialogen med ordföranden för Europeiska 
centralbanken (ECB).  

HUR GÅR DET TILL ATT BEGÄRA EXPERTKUNSKAP FRÅN UTREDNINGSAVDELNING A? 
 

Expertkunskap kan 
begäras av en 

utskottssamordnare.  

En enskild ledamot 
kan begära 

expertkunskap via 
sin 

utskottssamordnare. 

 

Utskottssamordnarna 
prövar begäran. 

Inget 
förhandsgodkännande 

från andra interna 
parlamentsorgan krävs. 

 

Utredningsavdelning A 
tillhandahåller den 
begärda expertisen 
internt eller anlitar 
externa utredare. 

 

Utredningspublikationen 
offentliggörs på internet 
och även i pappersformat 

på begäran. 

Det kan begäras att 
publikationen 

presenteras i utskottet. 

 

FOKUS PÅ ECON-UTSKOTTET 

Inom utredningsavdelning A tillhandahåller en särskild grupp utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(ECON) expertis och råd inom alla delar av utskottets ansvarsområde. 

ECON-utskottet är ansvarigt för frågor som rör Ekonomiska och monetära unionen (EMU), regleringen av 
finansiella tjänster, den fria rörligheten för kapital och betalningar, skatte- och konkurrenspolitik samt det 
internationella finanssystemet. ECON-utskottets befogenheter och ansvarsområden finns förtecknade i 
bilaga V till Europaparlamentets arbetsordning. ECB:s ordförande deltar i en regelbunden monetär dialog 
med ECON-utskottet. 

https://econnet.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//SV&language=SV#GAX6
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ETT URVAL UTREDNINGSDOKUMENT FRÅN SENARE TID SOM BEGÄRTS AV ECON-
UTSKOTTET 
Monetära dialogen: 

The Economic and Monetary Union: Its Past, Present and Future (Ekonomiska och monetära unionen: då, nu och i framtiden)  

 

I denna studie dras slutsatsen att de tjugo år som gått sedan euron infördes innebär 
en bekräftelse av dess stabilitet och ställning som den näst viktigaste valutan i 
världen, samtidigt som den stöds av huvudandelen av euroområdets befolkning och 
betraktas som en resurs för Europeiska unionen. Europeiska centralbanken har varit 
framgångsrik med att hålla inflationen på en låg nivå. Genom den europeiska skuld- 
och finanskrisen under 2010-talet har det dock uppstått ett behov av djupgående 
institutionella reformer och denna uppgift har ännu inte slutförts. 

 

 

The Monetary Union from a Bird’s-eye View (den monetära unionen ur ett fågelperspektiv) 

 

I denna genomgång görs en inventering av resultat och utmaningar. Som ett svar på 
statsskuldskrisen och i sina försök att stödja finanspolitiska och strukturella reformer 
och, i ett senare skede, att höja inflationen tillbaka till målet har eurosystemet 
navigerat utifrån ett svårt läge och i samband därmed orsakat oavsiktliga bieffekter. 
Samtidigt saknas det fortfarande ett brett samförstånd bland euroområdets 
medlemmar om reformen av den institutionella ramen för monetära och 
finanspolitiska frågor. 

 

 

The Single Monetary Policy and Decentralisation: An Assessment (den gemensamma monetära politiken och decentraliseringen: en 
utvärdering) 

 

I detta dokument anges och granskas politiska och rättsliga frågor avseende 
penningpolitikens decentralisering inom EU och uppmärksammas funktionen 
långivare i sista hand (LLR), makrotillsyn samt tillhandahållandet av och 
rapporteringen om akut likviditetsstöd. Politiska rekommendationer tillhandahålls. 
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Ett urval andra studier: 

Cryptocurrencies and Blockchain: Legal Context (kryptovalutor och blockkedja: rättsligt sammanhang) 

 

Alltfler tillsynsmyndigheter ser med oro på att brottslingar i allt högre utsträckning 
använder kryptovalutor till olaglig verksamhet såsom penningtvätt, 
terrorismfinansiering och skatteundandragande. Det är ett betydande problem: även 
om man inte känner till omfattningen av missbruket av virtuella valutor i dess helhet 
finns det rapporter om att deras marknadsvärde skulle överskrida 7 miljarder euro 
världen över. I denna studie utreds denna företeelse ur ett rättsligt perspektiv och 
tillhandahålls politiska rekommendationer för framtida EU-standarder. 

 

 

The European Union’s Role in International Economic Fora: The G20 (Europeiska unionens roll i internationella ekonomiska forum: G20) 

 

Detta dokument ingår i en serie om nio studier om Europeiska unionens roll i 
internationella ekonomiska forum. Det ger saklig bakgrundsinformation om G20, om 
EU:s roll och representation inom G20, om G20:s ansvarsskyldighet samt om hur G20 
samordnas och om vilken inverkan G20 har. I dokumentet fastställs EU:s rättsliga ram 
för EU:s och dess medlemsstaters medverkan i G20. Genom tillämpning av en tudelad 
ram för ansvarsskyldighet fastställs i dokumentet brister i ansvarsskyldigheten. 
Avslutningsvis tillhandahålls politiska rekommendationer. 

 

 

Mis-selling of Financial Products: Marketing, Sale and Distribution (vilseledande försäljning av finansiella produkter: marknadsföring, 
försäljning och distribution) 

 

Denna studie ingår i en serie om fem studier om vilseledande försäljning av finansiella 
produkter inom EU. I studien granskas EU:s lagstiftningsram och regelverk för 
marknadsföring, försäljning och distribution av finansiella produkter i syfte att 
bedöma huruvida EU:s lagstiftningsreformer efter krisen har uppnått sina mål och, 
om så inte är fallet, vilka bristerna och svagheterna i EU:s befintliga 
lagstiftningsstrategi är. 

 

 

Competition policy and an Internal Energy Market (konkurrenspolitik och en inre marknad för energi) 

 

 

I denna studie fastställs ett urval viktiga konkurrensrelaterade frågor på den inre 
marknaden för energi. Den innehåller en diskussion om konkurrenspolitikens roll 
avseende följande frågor: Statligt stöd, hantering av överbelastning, 
kapacitetsersättningsmekanismer, balansmarknader, effektiv konkurrens mellan 
leverantörer, integration av nya aktörer på marknaden och energifattigdom. I syfte 
att ta itu med dessa aktuella och eventuellt kommande frågor tillhandahålls genom 
studien indikationer avseende det befintliga och framtida behovet av att tillämpa 
konkurrenslagstiftningsinstrument samt andra typer av instrument. 

 

 

Utredningsavdelning A kontaktuppgifter 

• Utredningsavdelning A – Ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet 

  ECON – EMPL – ENVI – ITRE – IMCO – poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• ECON-gruppen: Dirk Verbreken – dirk.verbeken@ep.europa.eu – 0032 228 48358 

• ECON-gruppen: Drazen Rakic – drazen.rakic@ep.europa.eu – 0032 228 33361 

• ECON-gruppen: Dario Paternoster – dario.paternoster@ep.europa.eu – 0032 228 32479 

• ECON-gruppen: Denitza Dessimirova – denitza.dessimirova@ep.europa.eu – 0032 228 30507 

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

Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt. De åsikter som framförs i texten är upphovsmännens och utgör inte nödvändigtvis 
Europaparlamentets officiella ståndpunkt. Återgivning eller översättning för icke-kommersiellt bruk är tillåtet under förutsättning att källan 
anges och att Europaparlamentet meddelas i förväg och får en skriftlig kopia. ©Europeiska unionen 2019.  
Manuskriptet färdigställt: maj 2019. Datum för offentliggörande: juni 2019. 
Ansvarig handläggare: Aoife KENNEDY. Redaktionsassistent: Roberto BIANCHINI. 
IP/A/ECON/2019-17 

PRINT  ISBN 978-92-846-5197-9│doi:10.2861/141091│QA-04-19-511-SV-C 

PDF  ISBN 978-92-846-5226-6│doi: 10.2861/30634│QA-04-19-511-SV-N 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618996/IPOL_STU(2018)618996_EN.pdf
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