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Utredningsavdelningarnas tjänster

 
UTREDNINGSAVDELNINGEN FÖR EKONOMISK POLITIK, VETENSKAPSPOLITIK OCH 
FRÅGOR OM LIVSKVALITET
 
Utredningsavdelning A bidrar med expertkunskap av hög kvalitet, aktuella analyser och oberoende utredningar till de 
utskott den stöder: 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, 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 användning av extern expertis för 
att tillmötesgå kraven 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 detta. Varje år tilldelas utskotten ett budgetanslag för detta ändamål. När den arbetar med 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.  

Utredningsavdelningarna är utredningsenheter som stöder parlamentets organ (talmannen, utskotten och 
generalsekreteraren) i deras lagstiftningsarbete och institutionella arbete. De tillhandahåller intern och extern 
expertis för att bistå utskotten och andra organ inom parlamentet vid utarbetandet av lagstiftning och utövandet av 
demokratisk kontroll. 

En översikt över alla utredningstjänster som Europaparlamentet har att erbjuda finns 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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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 och 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 utredningsrapport med längre perspektiv som vanligtvis omfattar jämförande 
undersökningar av lagstiftning eller politik i medlemsstaterna eller tredjeländer inom områden där 
sådana analyser inte är tillgängliga. Studier kan ligga till grund för senare arbete inom parlamentet eller 
för mer riktade utredningar. 

• Seminarium: En sammankomst med en grupp experter för att behandla en specifik fråga som tagits 
upp av utskottet. Vid ett seminarium medverkar kontraktsanställda oberoende experter från externa 
organisationer, exempelvis universitet. Seminarier är inte alltid öppna för allmänheten. 
 

HUR BEGÄR MAN EXPERTKUNSKAP FRÅN UTREDNINGSAVDELNING A? 
 

Expertkunskap kan 
begäras av en 

utskottssamordnare.  

Enskilda ledamöter 
kan begära 

expertkunskap via sin 
utskottssamordnare. 

 

Utskottssamordnarna 
prövar begäran. 

Inget 
förhandsgodkännande 

från andra interna 
parlamentsorgan krävs. 

 

Utredningsavdelning 
A tillhandahåller den 

begärda 
expertkunskapen 

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 EMPL-UTSKOTTET 
 
Inom utredningsavdelning A finns en särskild grupp som bistår utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(EMPL) med expertkunskap och rådgivning på alla områden som tillhör utskottets ansvarsområde. 

 
EMPL-utskottets huvudsakliga ansvarsområden är sysselsättningspolitiken och allt som rör socialpolitik, 
arbetsförhållanden, yrkesutbildning och fri rörlighet för arbetstagare och pensionärer. EMPL-utskottets befogenheter 
och ansvarsområden finns förtecknade i bilaga V till Europaparlamentets arbetsordning.   

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//SV#GAX6
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ETT URVAL AKTUELLA UTREDNINGSRAPPORTER SOM BEGÄRTS AV EMPL-UTSKOTTET 

Working conditions - Precarious employment: Patterns, trends and policy strategies (arbetsvillkor – osäkra anställningar: 
mönster, trender och politiska strategier) 

 

Denna studie ger belägg för att atypiska anställningsformer (cirka 40 % av 
sysselsättningen) medför en större risk för otrygghet (fattigdom bland 
förvärvsarbetande, anställningstrygghet, social trygghet, arbetstagares rättigheter, 
stress- och hälsonivåer, utbildning). I synnerhet påverkas unga samt följande sektorer 
och yrken: serviceyrken, hotell- och restaurangbranschen samt elementära 
yrkesgrupper. Rekommendationer för politiska reformer: omformning av nationella 
välfärdssystem i syfte att undvika fattigdomsfällor, bättre genomförande och 
upprätthållande av befintliga EU-direktiv i vissa medlemsstater, övervakning av 
undantag från likabehandling i direktivet om arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag och praxis att välja att inte följa arbetstidsdirektivet.  

 

 

Working conditions - Social protection of workers in the platform economy (arbetsvillkor – socialt skydd av arbetstagare i 
plattformsekonomin) 

 

”Plattformsekonomins” framväxt har satt fokus på frågan om bristande socialt skydd 
för arbetstagare i denna sektor. I studien konstateras att upp till 70 % inte har tillgång 
till sådana grundsystem som moderskapsförmåner och bostadsbidrag. De politiska 
rekommendationerna inbegriper bl.a. följande: rättsliga reformer för att säkerställa 
socialt skydd för alla personer med atypisk anställning och som kastar om 
bevisbördan när det gäller att fastställa status som anställd och anpassa 
konkurrensreglerna så att de tillåter att (enskilda) egenföretagare förhandlar om 
kollektivavtal. 

 

 

Free movement - The European Labour Authority (ELA) (fri rörlighet – Europeiska arbetsmyndigheten) 

 

Deltagarna i seminariet gav sitt stöd till EMPL-utskottet vid utarbetandet av dess 
rapport för förhandlingarna om förordningen för denna nya EU-myndighet. Viktiga 
diskussionspunkter: 1) Gränsöverskridande inspektioner: medan vissa ansåg det 
föreligga ett behov av att införa ett starkare rättsligt mandat betonade andra att det 
är viktigt att skapa förtroende genom att medlemsstaterna samarbetar frivilligt. 2) 
Samordning av de sociala trygghetssystemen: ur ett socialförsäkringsperspektiv 
uttrycktes oro över att befintliga strukturer och samarbetsmekanismer störs genom 
att en del integreras i Europeiska arbetsmyndigheten. 3) Stöd till arbetstagarnas 
rörlighet (Eures): en överflyttning av förvaltningen från kommissionen till 
Europeiska arbetsmyndigheten skulle kunna bidra till att bättre integrera olika 
aspekter av arbetstagarnas rörlighet, även om detta sker till priset av en mer 
komplicerad samordning. 

 

 

Social Inclusion - Minimum Income Schemes in EU Member States (social delaktighet – minimiinkomstsystem i EU:s 
medlemsstater) 

 

Denna upplaga, som uppdaterar tidigare studier i ämnet från 2007 och 2011, fann en 
grad av konvergens i grundläggande koncept, bort från enbart ekonomiskt stöd och 
mot aktiva delaktighetsåtgärder, samtidigt som betydande skillnader i 
genomförandet finns kvar. Bland annat rekommenderas en förbättring av 
tillräckligheten genom en rationalisering av sociala utgifter och en förbättring av 
systemens tillgänglighet för att säkerställa att de kan utnyttjas av flera av dem som 
behöver dem. På EU-nivå skulle finansiering genom ESF och Fead kunna övervägas, 
och den europeiska planeringsterminen skulle kunna användas för att övervaka 
utvecklingen. 
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Health and Safety at Work - The Use of Chip Implants for Workers (arbetsmiljö – användning av implanterade chip för 
arbetstagare) 

 

Ett litet antal företag har implanterat RFID-kort, som ursprungligen utvecklades med 
medicinska tillämpningar i åtanke, i människor för identifiering och 
behörighetskontroll. Samtidigt som sådana system hittills har lanserats på frivilliga 
grunder väcker de frågor kring hälsa och säkerhet (karcinogenicitet och inverkan på 
läkemedel) samt mer grundläggande frågor, allt från skydd av personuppgifter och 
arbetstagarnas rättigheter till etik på arbetsplatsen och konsekvenser för de 
mänskliga rättigheterna. 

 

 

European Social Fund - Lessons from ESF for ESF + (Europeiska socialfonden – lärdomar från ESF för 
Europeiska socialfonden+) 

 

Vid seminariet underströk experterna följande lärdomar för EFS+-förordningen, för 
vilken förhandlingar för närvarande pågår: 1) Absorption: Investeringar i 
administrativ kapacitet, egenmakt för aktörer på lokal nivå. 2) Mottagarnas 
erfarenhet: Fortsatt genomförande av sådana effektiva reformer som ett starkare 
åtagande rörande tillväxt för alla, enklare strukturer; ökning av 
kapacitetsuppbyggnaden, starkare deltagande av (nya) ESF-aktörer. 3) Bekämpning 
av barnfattigdom: ett särskilt fokus på barnfattigdom i de nationella strategiska 
ramarna för social delaktighet och fattigdomsminskning som ett nödvändigt villkor 
för ESF-finansiering. I regioner med stor barnfattigdom – ett specifikt strategiskt mål 
och en del av resurserna inom ramen för ESF+ (och möjligen Eruf) ska riktas till fattiga 
barn. 

 

 

Utredningsavdelning A – kontaktuppgifter 

• Utredningsavdelning A – Ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet 
ECON – EMPL – ENVI – ITRE – IMCO – poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• EMPL-gruppen: Stefan Schulz – stefan.schulz@europarl.europa.eu – 0032 228 46510 
• EMPL-gruppen: Aoife Kennedy – aoife.kennedy@europarl.europa.eu – 0032 228 30850 
• EMPL-gruppen: Susanne Kraatz – susanne.kraatz@europarl.europa.eu – 0032 228 34952 

Alla våra utredningspublikationer finns på vår webbplats:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/empl/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.  
 
Manuskriptet färdigställt: maj 2019. Datum för offentliggörande: juni 2019. 
Ansvarig handläggare: Aoife Kennedy. Redaktionsassistent: Roberto Bianchini. 
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