BRIEFING
ITRE на фокус

Услуги на тематичните отдел
Тематичните отдели са изследователски отдели, които подкрепят парламентарните органи
(председател, комисии и генерален секретар) в изпълнението на техните законодателни и
институционални задачи. Те предоставят вътрешни и външни експертни знания в подкрепа на
комисиите и други парламентарни органи при оформянето на законодателството и упражняването
на демократичен контрол.
За преглед на всички налични изследователски услуги, които Европейският парламент може да
предложи, моля, посетете: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/sources.html
Защо тематичните отдели са единствени по рода си?
•
•
•

Те са предназначени да служат на комисиите и отговарят на техните искания за
експертен опит.
Те функционират въз основа на политически приоритети, определени от комисиите.
Те също така предлагат достъп до платени външни експерти в допълнение към
подкрепата от страна на специалистите, които работят в самата институция.

ТЕМАТИЧЕН ОТДЕЛ ПО ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА, НАУКАТА И
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА
Тематичен отдел А предоставя висококачествени експертни знания, актуален анализ и независими
изследвания на комисиите, които подкрепя: ECON, EMPL, ENVI, ITRE и IMCO.
Тематичният отдел А обслужва комисиите си чрез:
1. осигуряване на връзка на комисиите с обширна мрежа от експерти от академичните
среди, специализирани консултантски дружества и мозъчни тръстове, други институции
на ЕС и международни организации;
2. предоставяне на всеки етап от законодателния цикъл на експертни политически
консултации и целенасочени изследвания, които са независими, с високо качество и с
отчитане на политическата чувствителност; оказване на подкрепа за контролната
функция на комисиите;
3. промяна на целите на научните изследвания, извършвани за комисиите, в
подкрепа на информирания диалог между гражданите на ЕС и членовете на ЕП;
гарантиране, че парламентарната дейност се извършва обективно и от експерти;
4. управление на бюджетните средства за експертни оценки на комисиите, с цел
изпълнението на проекти чрез използване на външни експертни оценки за
удовлетворяване на изискванията на координаторите на комисиите.
В отговор на конкретно искане или по собствена инициатива и след лични консултации с членовете
на ЕП вътрешните политически анализатори и изследователи предоставят ad hoc информация и
политически анализ. Те подкрепят също така дейността на председателя и на генералния секретар,
като изготвят общи прегледи (briefings) и предоставят съпътстваща информация.
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Външен платен експертен опит се предоставя изключително по искане на комисията въз основа на
решение на координаторите на комисията. За тази цел всяка година на комисиите се разпределят
бюджетни кредити. При работа с външни експерти тематичният отдел гарантира, че научните
изследвания отговарят на най-високите стандарти за независимост и качество и съответстват на
специфичните потребности на комисията. За тази цел външни експерти се подбират чрез процедури
за възлагане на обществени поръчки въз основа на обективни критерии за подбор и възлагане. След
това тематичният отдел следи отблизо тяхната работа, за да се гарантира, че тя е в пълно съответствие
с искането за научни изследвания.
Най-често срещаните продукти за научни изследвания, предоставяни от Тематичен отдел А, са:
•

•
•
•

•

„Накратко“: изследователски документ от 2 страници, предоставящ кратко резюме на
дадена политика, законодателно предложение или събитие, като включва съществена
информация под формата на текст и графики, както и връзки и предложения за
допълнителна литература по въпроса.
Общ преглед: кратък изследователски документ, предоставящ контекстуална
информация за строго определени теми, които могат да бъдат взети предвид например
при изготвянето на доклад на дадена комисия.
Задълбочен анализ: изследователски документ със средна дължина, обикновено
пряко свързан с предстоящо законодателно предложение или с доклад по собствена
инициатива.
Проучване: дългосрочен изследователски документ, обикновено предлагащ
сравнителни проучвания на закони или политики на държави членки или трети държави
в области, в които такъв анализ липсва. Те могат да формират основата за по-късна
парламентарна работа или за по-целенасочени научни изследвания.
Работен семинар: специално заседание с група от експерти, на което се разглежда
конкретен въпрос, повдигнат от дадена комисия. В рамките на работния семинар има
независими експерти, които са наети от външни организации, като например
университети, и не е задължително той да бъде отворен за обществеността.

КАК СЕ ИЗИСКВА ЕКСПЕРТЕН ОПИТ ОТ ТЕМАТИЧНИЯ ОТДЕЛ А?
Искането за
експертен опит
се отправя от
координатор
на комисия.
Отделните
членове на ЕП
могат да
подават
искания за
експертен опит
чрез
координатора
на своята
комисия.

Координаторите
на комисията
вземат решение
по това искане.

Тематичният
отдел А
предоставя
вътрешно
поисканите
експертни
становища или
ги възлага на
външни
изследователи.

Не се изисква
предварително
одобрение от
други вътрешни
парламентарни
органи.

Изследователският
документ се
публикува в
интернет и е
достъпен и на
хартиен носител
при поискване.
Може да бъде
поискано
представяне в
комисията.

АКЦЕНТ ВЪРХУ КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА
(ITRE)
В рамките на Тематичен отдел А специален екип предоставя експертен опит и консултации на
комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) във всички области на
компетентност на комисията.
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Услуги на тематичния отдел за комисията ITRE

Комисията ITRE отговаря за оформянето на политиките на ЕС в областта на промишлеността, научните
изследвания и иновациите и енергетиката. Правомощията и отговорностите на комисията ITRE са
изброени в приложение V към Правилника за дейността на ЕП.

ПОДБОР НА СКОРОШНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДОКУМЕНТИ, ПОИСКАНИ ОТ
КОМИСИЯТА ITRE
Научни изследвания:
Европа – глобалният център за високи постижения в областта на научните изследвания
Светът на научните изследвания и иновациите става все помногополюсен с присъединяването на Китай към редиците на
научните и технологичните лидери. За ЕС повишаването на
капацитета за научни изследвания в световен мащаб осигурява поголям резерв от таланти в световен мащаб и възможности за
специализация, но също така увеличава конкуренцията за
инвестиции, таланти и положение като световен лидер в критични
технологични области.
Брексит и „Хоризонт Европа“
Този документ обобщава презентациите и обсъжданията на
работния семинар на тема „Брексит и „Хоризонт Европа“, който се
проведе на 21 ноември 2018 г. Бяха оценени последиците от
излизането на Обединеното кралство от ЕС за програмата „Хоризонт
Европа“.

ИКТ:
Внедряване на 5G: актуално състояние в Европа, САЩ и Азия
Този задълбочен анализ сравнява внедряването на 5G в ЕС с други
водещи икономики – САЩ, Китай, Япония, Република Корея,
Сингапур и Тайван. ЕС се сравнява добре по редица показатели. Това
обаче не е краткосрочна надпревара. 5G е по-сложна от предишните
безжични технологии и следва да се счита за дългосрочен проект за
решаване на технически предизвикателства и за разработване на
ясни икономически аргументи.

Роуминг: една година след прилагането
Този задълбочен анализ разглежда въздействието една година след
прилагането на Регламента на ЕС относно роуминга, който въведе
роуминг като у дома, чрез разглеждане както на пазарите на дребно,
така и на пазарите на едро. Беше установено, че пазарът на роуминг
услуги на дребно функционира добре за повечето заинтересовани
страни. На пазара на едро обаче е необходимо регулиране на цените
на едро, за да може ОВММ да се конкурират по-ефективно.
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Енергетика:
Секторно свързване: как може то да бъде укрепено в ЕС, за да се насърчи стабилността и
декарбонизацията на мрежата?
Секторното свързване включва засилено интегриране на секторите
за крайно потребление и доставка на енергия един с друг. Това може
да подобри ефективността и гъвкавостта на енергийната система,
както и нейната надеждност и адекватност. Освен това свързването
на секторите може да намали разходите за декарбонизация. За да се
насърчи пълният потенциал на секторното свързване в няколко
приложения за крайна употреба и доставка, е важно
съществуващите
техническо-икономически,
политически
и
регулаторни бариери да бъдат премахнати.

Национални стратегии за възобновяемите енергийни източници: енергийна ефективност,
саниране на сгради и собствено потребление
Този доклад обобщава презентациите и обсъжданията на работния
семинар на същата тема, който се проведе на 22 февруари 2018 г.
Бяха обсъдени национални стратегии във връзка с целите за
енергийна ефективност и други политики, включително санирането
на сгради и собственото производство на електроенергия.
Настоящото положение и вероятното му развитие бяха представени
и оценени, като са набелязани възможни политически инициативи за
ефективно справяне с предизвикателствата.

За връзка с Тематичния отдел А
•

Тематичен отдел А – Политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

Екип, отговарящ за комисията ITRE: Фредерик ГУАРДЕР - frederic.gouarderes@europarl.europa.eu - 0032 228 34484

•

Екип, отговарящ за комисията ITRE: Франческа БЕЛТРАМЕ - francesca.beltrame@europarl.europa.eu - 0032 228 32146

•

Екип, отговарящ за комисията ITRE: Миклош ДЬОРФИ - miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu - 0032 228 32505

Всички наши изследователски документи са на разположение на нашия уебсайт:
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/supporting-analyses.html
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