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Temaafdelingens tjenester

TEMAAFDELINGEN FOR ØKONOMISK OG VIDENSKABELIG POLITIK OG LIVSKVALITET

Temaafdeling A leverer ekspertise af høj kvalitet, ajourført analyse og uafhængig forskning til de udvalg, 
den støtter: ECON, EMPL, ENVI, ITRE og IMCO.  

Temaafdeling A betjener sine udvalg ved at: 

1. forbinde udvalgene med et omfattende netværk af sagkyndige inden for den akademiske
verden, specialiserede konsulentfirmaer, tænketanke, andre EU-institutioner og
internationale organisationer

2. yde politisk ekspertrådgivning og nøje målrettet forskning på et hvilket som helst tidspunkt i
lovgivningsprocessen, der er uafhængig, af høj kvalitet, og som tager hensyn til politisk
følsomme spørgsmål; støtte udvalgenes kontrolrolle

3. målrette udvalgenes forskning for at støtte et informeret engagement mellem borgerne i
EU og medlemmerne af Europa-Parlamentet; sikre, at det parlamentariske arbejde udføres
objektivt og af eksperter

4. forvalte udvalgets budgetter til ekspertbistand, gennemføre projekter, der anvender ekstern
ekspertbistand, for at opfylde de krav, der stilles af koordinatorerne.

Interne politiske analytikere og forskere leverer ad hoc-oplysninger og politikanalyser, enten på specifik 
anmodning herom eller på eget initiativ og efter personlig høring af medlemmerne. De understøtter også 
formandens og generalsekretærens arbejde med briefinger og baggrundsoplysninger. 

Ekstern betalt ekspertbistand ydes udelukkende på anmodning fra udvalget, efter at der er truffet afgørelse 
herom af udvalgskoordinatorerne. Udvalgene tildeles hvert år en budgetbevilling til dette formål. Når 
temaafdelingen samarbejder med eksterne eksperter, sikrer den, at forskningen opfylder de højeste 
standarder for uafhængighed og kvalitet og søger at imødekomme udvalgets specifikke behov. Til dette 
formål udvælges eksterne eksperter gennem udbudsprocedurer på grundlag af objektive udvælgelses- og 

Temaafdelingerne er forskningsenheder, der støtter Parlamentets organer (formanden, udvalgene og 
generalsekretæren) i udførelsen af deres lovgivningsmæssige og institutionelle opgaver. De yder 
udvalgene og Parlamentets andre organer intern og ekstern ekspertbistand med henblik på udformning 
af lovgivning og udøvelse af demokratisk kontrol.  

Få et overblik over alle de forskningstjenester, Europa-Parlamentet stiller til rådighed, på: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/sources.html 

Hvad er det særlige ved temaafdelingerne? 

• De har til opgave at betjene udvalgene og besvare deres anmodninger om
ekspertbistand.

• De virker på grundlag af politiske prioriteter, der er fastsat af udvalgene.
• Ud over støtte fra interne fagfolk tilbyder de også adgang til betalt ekstern ekspertbistand.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/sources.html
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tildelingskriterier. Temaafdelingen fører derefter nøje tilsyn med deres arbejde for at sikre, at det fuldt ud er 
i overensstemmelse med forskningsanmodningen.  

De mest almindelige forskningsprodukter fra Temaafdeling A er: 

• Oversigt ("At a glance"): et to siders forskningsdokument, der indeholder et kort resumé af 
en bestemt politik, et bestemt lovforslag eller en bestemt begivenhed, herunder væsentlige 
oplysninger med tekst og grafisk fremstilling plus links og forslag til videre læsning. 

• Briefing: et kortfattet forskningsdokument med baggrundsoplysninger om nøje definerede 
emner, som kan bruges som eksempel i udarbejdelsen af en betænkning fra udvalget. 

• Indgående analyse ("In-depth analysis"): et mellemlangt forskningsdokument, der i reglen 
er direkte forbundet med et kommende lovforslag eller en initiativbetænkning. 

• Studie ("Study"): et mere langsigtet forskningsdokument, der almindeligvis indeholder 
sammenlignende undersøgelser af medlemsstaternes eller tredjelandes lovgivning eller 
politikker på områder, hvor der ikke findes en sådan analyse. De kan danne grundlag for 
senere parlamentarisk arbejde eller mere målrettet forskning. 

• Workshop: et særligt møde med en ekspertgruppe med henblik på at behandle et specifikt 
spørgsmål, som et udvalg har rejst. En workshop samler uafhængige eksperter fra eksterne 
organisationer som f.eks. universiteter, og den er ikke nødvendigvis åben for offentligheden. 

 
HVORDAN ANMODER TEMAAFDELING A OM EKSPERTBISTAND? 
 

En anmodning om 
ekspertbistand 
foretages af en 

udvalgskoordinator.  

Individuelle 
medlemmer kan 

indgive en 
anmodning om 
ekspertbistand 
gennem deres 

udvalgskoordinator. 

 

Udvalgskoordinatorerne 
tager stilling til denne 

anmodning. 

Der kræves ingen 
forudgående 

godkendelse fra andre 
interne parlamentariske 

organer. 

 

Temaafdeling 
A yder den 

ønskede 
ekspertbistand 

internt eller 
engagerer 
eksterne 

eksperter. 

 

Forskningsdokumentet 
offentliggøres på 

internettet og kan også 
rekvireres i papirform. 

Der kan anmodes om 
forelæggelse i 

udvalget. 

 
 
FOKUS PÅ EMPL 
 
Inden for Temaafdeling A yder et særligt team ekspertise og rådgivning til Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender (EMPL) på alle udvalgets kompetenceområder. 

 
EMPL er primært ansvarligt for beskæftigelsespolitikker og alle aspekter af socialpolitik, arbejdsvilkår, 
erhvervsuddannelse og den frie bevægelighed for arbejdstagere og pensionister. EMPL's beføjelser og 
ansvarsområder er beskrevet i bilag V til Europa-Parlamentets forretningsorden.   

https://emplnet.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//DA#GAX6
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ET UDVALG AF NYLIGE FORSKNINGSDOKUMENTER BESTILT AF EMPL 

Working conditions - Precarious employment: Patterns, trends and policy strategies 

 

Denne undersøgelse viser, at atypiske former for beskæftigelse (ca. 40 % af 
beskæftigelsen) indebærer en højere risiko for prekaritet (fattigdom blandt 
personer i arbejde, jobsikkerhed, social sikring, arbejdstagerrettigheder, 
stress- og sundhedsniveau, uddannelse). Det er især unge og følgende 
sektorer og erhverv, der er berørt: personlige tjenesteydelser, hotel- og 
restaurationsbranchen og elementære professioner. Anbefalinger til 
politiske reformer: omlægning af de nationale velfærdssystemer for at undgå 
fattigdomsfælder,  bedre gennemførelse og håndhævelse af de eksisterende 
EU-direktiver i visse medlemsstater,  overvågning af undtagelser fra 
ligebehandlingskravene i direktivet om vikararbejde og praksisser med at 
benytte undtagelsesmuligheden i arbejdstidsdirektivet.  

 

 

Working conditions - Social protection of workers in the platform economy 

 

"Platformøkonomiens" opdukken har bragt spørgsmålet om utilstrækkelig 
social beskyttelse af arbejdstagere i denne sektor i fokus. Det konstateres i 
studiet, at op til 70 % af dem ikke kan få adgang til grundlæggende 
ordninger såsom barsels- og boligstøtte. Politikanbefalingerne omfatter: 
lovreform for at sikre social beskyttelse af alle ikkestandardmæssigt ansatte, 
omvendt bevisbyrde i forbindelse med fastlæggelse af status som 
arbejdstager og tilpasning af konkurrencereglerne med henblik på at give 
(solo)selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at føre kollektive 
overenskomstforhandlinger 

 

 

Free movement - The European Labour Authority (ELA) 

 

Workshoppen tjente som hjælp til EMPL's udarbejdelse af sin betænkning 
med henblik på forhandlingerne om forordningen om dette nye EU-agentur. 
Vigtige punkter fra drøftelsen: 1) Grænseoverskridende inspektioner: Nogle 
mente, at det er nødvendigt at indføre et stærkere retligt mandat, mens 
andre understregede, at det er afgørende at opbygge tillid gennem frivilligt 
samarbejde mellem medlemsstaterne. 2) Koordinering af den sociale sikring: 
Der blev ud fra et socialsikringsperspektiv udtrykt bekymring for, at man ville 
forstyrre de eksisterende strukturer og samarbejdsmekanismer ved at 
integrere en del  heraf  i Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed. 3) 
Støtte til arbejdskraftens mobilitet (Eures): Overdragelsen af Eures' ledelse fra 
Kommissionen til Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed kunne 
bidrage til en bedre integration af forskellige aspekter af arbejdskraftens 
mobilitet, dog ville prisen være en mere kompleks koordinering. 

 

 

Social Inclusion - Minimum Income Schemes in EU Member States 

 

Dette studie ajourfører tidligere studier af emnet fra 2007 og 2011, og der 
konstateres heri en vis grad af konvergens i de grundlæggende principper, 
væk fra ren økonomisk støtte og i retning af aktive 
inklusionsforanstaltninger, mens der stadig er betydelige forskelle i 
gennemførelsen. Anbefalingerne går bl.a. ud på at øge tilstrækkeligheden 
ved at rationalisere de sociale udgifter og forbedre ordningernes 
tilgængelighed for at sikre, at de kan udnyttes af flere af dem, der har behov 
herfor. På EU-plan kan der overvejes finansiering gennem ESF og Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, og det 
europæiske semester kan anvendes til at overvåge fremskridt. 
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Health and Safety at Work - The Use of Chip Implants for Workers 

 

RFID-chipimplantater til mennesker, der oprindeligt blev udviklet med 
henblik på medicinske anvendelser, er blevet tilpasset af et lille antal 
virksomheder med henblik på identifikation og adgangskontrol. Sådanne 
ordninger er blevet indført på frivillig basis hidtil, men de rejser spørgsmål 
om sundhed og sikkerhed (carcinogenicitet, farmaceutisk virkning) samt 
mere grundlæggende spørgsmål, lige fra databeskyttelse og 
arbejdstagernes rettigheder til etik på arbejdspladsen og konsekvenser for 
menneskerettighederne. 

 

 

European Social Fund - Lessons from ESF for ESF + 

 

På workshoppen fremhævede eksperterne følgende erfaringer til brug for 
ESF+-forordningen, som i øjeblikket er under forhandling: 1) Absorbering: 
Investering i administrativ kapacitet, styrkelse af lokale aktører. 2) 
Modtagernes erfaringer: Fortsættelse af effektive reformer, som f.eks. et 
stærkere engagement til fordel for inklusiv vækst, enklere strukturer,  øget 
kapacitetsopbygning,  større inddragelse af (nye) ESF-interessenter. 3) 
Bekæmpelse af børnefattigdom: Et særligt fokus på børnefattigdom i 
nationale strategiske politiske rammer for social inklusion og 
fattigdomsbekæmpelse som en forudsætning for finansiering fra ESF; i 
regioner med høj fattigdom blandt børn – et specifikt strategisk mål og en 
andel af midlerne fra ESF+ (og eventuelt EFRU) rettet mod fattige børn. 

 

 

 

 

Temaafdeling A Kontakter 

• Temaafdeling A – Økonomisk og Videnskabelig Politik og Livskvalitet 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• EMPL-team: Stefan SCHULZ - stefan.schulz@europarl.europa.eu - 0032 228 46510 

• EMPL-team: Aoife KENNEDY - aoife.kennedy@europarl.europa.eu - 0032 228 30850 

• EMPL-team: Susanne KRAATZ - susanne.kraatz@europarl.europa.eu - 0032 228 34952 

Alle vores forskningspapirer findes på vores websted:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/supporting-analyses.html 
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