BRIEFING
Η EMPL στο προσκήνιο

Υπηρεσίες που παρέχουν τα θεματικά
τμήματα
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 στη διαμόρφωση 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;
•
•
•

Αποστολή τους είναι 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.

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· στηρίζουν τον ελεγκτικό ρόλο των επιτροπών·
3. αναπροσανατολίζει την έρευνα των επιτροπών ώστε να ενισχύει ενημερωμένες
αλληλεπιδράσεις 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
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χορηγούνται 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.
Αυτά που συνήθως παράγει το Θεματικό Τμήμα Α με την έρευνά του 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.
Ενημέρωση: 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.

ΠΩΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΑΠΌ 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.

Το Θεματικό Τμήμα
Α παρέχει τη
ζητηθείσα
εμπειρογνωμοσύνη
από κάποιον
εσωτερικό
εμπειρογνώμονα ή
την αναθέτει σε
εξωτερικούς
ερευνητές.

Δεν απαιτείται
καμιά
προηγούμενη
έγκριση από
άλλα εσωτερικά
κοινοβουλευτικά
όργανα.

Το ερευνητικό
έγγραφο
δημοσιεύεται
στο Διαδίκτυο
και διατίθεται
επίσης σε
έντυπη μορφή
κατόπιν
αιτήσεως.
Μπορεί επίσης
να ζητηθεί
παρουσίαση
στην επιτροπή.

Η EMPL ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Στο θεματικό τμήμα A, μια ειδική ομάδα παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλές στην Επιτροπή
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της.
Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής EMPL περιλαμβάνονται οι πολιτικές απασχόλησης και όλες οι
πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, των συνθηκών εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της
ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και συνταξιούχων. Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της επιτροπής
EMPL απαριθμούνται στο παράρτημα V του Κανονισμού του ΕΚ.
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Υπηρεσίες που παρέχουν τα θεματικά τμήματα για την επιτροπή EMPL

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EMPL
Συνθήκες εργασίας – Επισφαλής απασχόληση: πρότυπα, τάσεις και στρατηγικές πολιτικής
Η εν λόγω μελέτη παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι μη τυπικές μορφές
απασχόλησης (περίπου το 40 % του ποσοστού απασχόλησης) παρουσιάζουν
υψηλότερο κίνδυνο επισφάλειας (φτώχεια στην εργασία, ασφάλεια των θέσεων
εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, εργασιακά δικαιώματα, άγχος και υγεία, κατάρτιση).
Πλήττονται ιδιαίτερα οι νέοι και οι ακόλουθοι τομείς και επαγγέλματα: προσωπικές
υπηρεσίες, ξενοδοχεία και βασικά επαγγέλματα. Συστάσεις για μεταρρυθμίσεις
πολιτικής: επανασχεδιασμός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας ώστε να
αποφεύγονται οι παγίδες της φτώχειας· καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των
υφιστάμενων οδηγιών της ΕΕ σε ορισμένα κράτη μέλη· παρακολούθηση των
παρεκκλίσεων από την ίση μεταχείριση στην οδηγία για την εργασία μέσω εταιρείας
προσωρινής απασχόλησης και τις πρακτικές εξαίρεσης από την οδηγία για τον χρόνο
εργασίας.

Συνθήκες εργασίας – Κοινωνική προστασία των εργαζομένων στην οικονομία των πλατφορμών
Η άνοδος της οικονομίας των «πλατφορμών» έχει αναδείξει το ζήτημα της
ανεπαρκούς κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων στον εν λόγω τομέα. Η μελέτη
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έως το 70 % δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
βασικά καθεστώτα όπως τα επιδόματα μητρότητας και στέγασης. Οι συστάσεις
χάραξης πολιτικής περιλαμβάνουν: νομική μεταρρύθμιση για τη διασφάλιση της
κοινωνικής προστασίας για όλους τους εργαζόμενους με άτυπη απασχόληση,
αντιστροφή του βάρους της απόδειξης για τον καθορισμό του καθεστώτος των
εργαζομένων και προσαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού ώστε να καταστεί δυνατή
η συλλογική διαπραγμάτευση από (solo) αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους

Ελεύθερη κυκλοφορία – Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA)
Η ημερίδα υποστήριξε την επιτροπή EMPL κατά την προετοιμασία της έκθεσής της
για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον κανονισμό για το νέο αυτό ευρωπαϊκό
οργανισμό. Κύρια σημεία της συζήτησης: 1) Διασυνοριακές επιθεωρήσεις: Μολονότι
ορισμένοι αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα θέσπισης ισχυρότερης νομικής
εντολής, άλλοι επισημαίνουν ότι κλειδί είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της
εθελοντικής συνεργασίας των κρατών μελών. 2) Συντονισμός των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης: Από άποψη κοινωνικής ασφάλισης, εκφράστηκαν ανησυχίες
για διατάραξη των υφιστάμενων δομών και μηχανισμών συνεργασίας εάν υπάρξει
ενσωμάτωση τμήματός τους στην ELA. 3) Υποστήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού (EURES): η μεταφορά της διαχείρισης του EURES από την
Επιτροπή στην ELA έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην καλύτερη ολοκλήρωση των
διαφόρων πτυχών της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, με τίμημα βεβαίως
την αυξημένη περιπλοκότητα του συντονισμού.

Κοινωνική ένταξη – Συστήματα ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη της ΕΕ
Κατά την ενημέρωση προηγουμένων μελετών από το 2007 και το 2011 σχετικά με το
θέμα αυτό, η παρούσα έκδοση διαπίστωσε έναν βαθμό σύγκλισης βασικών εννοιών,
πέρα από την απλή οικονομική στήριξη προς την κατεύθυνση μέτρων ενεργητικής
ένταξης, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην εφαρμογή. Οι
συστάσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της επάρκειας με τον εξορθολογισμό των
κοινωνικών δαπανών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας των συστημάτων
προκειμένου να αυξηθεί η χρήση τους από όλους όσους έχουν ανάγκη. Σε επίπεδο
ΕΕ, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρηματοδότησης μέσω του ΕΚΤ και του ΤΕΒΑ
και χρησιμοποίησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την παρακολούθηση της
προόδου.
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Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία – The Use of Chip Implants for Workers
Αρχικώς προοριζόμενα για ιατρικές εφαρμογές, εμφυτεύματα μικροτσίπ RFID για
ανθρώπους έχουν τροποποιηθεί από μικρό αριθμό εταιρειών για σκοπούς
ταυτοποίησης και ελέγχου πρόσβασης. Μολονότι τέτοια συστήματα έχουν
εφαρμοστεί σε εθελοντική βάση μέχρι στιγμής, εγείρουν εντούτοις τόσο ζητήματα
υγείας και ασφάλειας (ικανότητα καρκινογένεσης, φαρμακευτικός αντίκτυπος), όσο
και ζητήματα πιο θεμελιώδους χαρακτήρα, από την προστασία των δεδομένων και
τα δικαιώματα των εργαζομένων, έως τη δεοντολογία στον χώρο εργασίας και τις
επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Διδάγματα από το ΕΚΤ για το ΕΚΤ+
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι εμπειρογνώμονες επισήμαναν τα εξής διδάγματα
για τον κανονισμό του ΕΚΤ +, ευρισκόμενο προς το παρόν στο στάδιο της
διαπραγμάτευσης: 1) Απορρόφηση: επένδυση στη διοικητική ικανότητα·
ενδυνάμωση των φορέων σε τοπικό επίπεδο. 2) Εμπειρία των δικαιούχων: συνέχιση
πραγματικών μεταρρυθμίσεων, λόγου χάρη μέσω ισχυρότερης δέσμευσης για
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και για απλούστερες δομές· αύξηση της ανάπτυξης
ικανοτήτων: μεγαλύτερη συμμετοχή των (νέων) ενδιαφερόμενων φορέων του ΕΚΤ. 3)
Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας: ειδική έμφαση στην παιδική φτώχεια από τα
εθνικά στρατηγικά πλαίσια πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της
φτώχειας ως προϋπόθεση για χρηματοδότηση από το ΕΚΤ· σε περιοχές με υψηλή
παιδική φτώχεια — ειδικός στρατηγικός στόχος και διοχέτευση μεριδίου από τα
κονδύλια του ΕΚΤ+ (και ενδεχομένως του ΕΤΠΑ) για την αντιμετώπιση της παιδικής
φτώχειας.

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

•

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

•

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

Όλα τα ερευνητικά μας έγγραφα διατίθενται στον δικτυακό μας τόπο:
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/empl/supporting-analyses.html

Δήλωση αποποίησης ευθύνης και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν
αποκλειστική ευθύνη των συντακτών και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέπεται η
αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής και ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έχει ενημερωθεί και του έχει αποσταλεί αντίγραφο. © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019.
Ολοκλήρωση του χειρογράφου: Μάιος 2019· Ημερομηνία δημοσίευσης: Ιούνιος 2019
Αρμόδιος υπάλληλος: Aoife KENNEDY· Βοηθός έκδοσης: Roberto BIANCHINI
IP/A/EMPL/2019-04
Print
PDF

ISBN 978-92-846-5078-1 | doi: 10.2861/853309 | QA-03-19-501-EL-C
ISBN 978-92-846-5061-3 | doi: 10.2861/322627 | QA-03-19-501-EL-N

