BRIEFING
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Poliitikaosakondade teenused
Poliitikaosakonnad on uuringuüksused, kes abistavad parlamendi organeid (president, komisjonid ja
peasekretär) seadusandlike ja institutsiooniliste ülesannete täitmisel. Nii parlamendi enda asjatundjad kui
ka väliseksperdid aitavad komisjonidel ja teistel parlamendiorganitel koostada õigusakte ja teha
demokraatlikku kontrolli.
Ülevaate kõigist Euroopa Parlamendis pakutavatest uuringuteenustest leiate siit:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/sources.html
Poliitikaosakondade eripära seisneb selles, et
•
•
•

nad on esmajoones komisjonide teenistuses ja täidavad nende teabetaotlusi,
nad lähtuvad oma töös komisjonide seatud poliitilistest prioriteetidest
ning neil on lisaks parlamendi enda asjatundjatele võimalik kasutada ka tasustatud
välisekspertide teenuseid.

MAJANDUS-, TEADUS- JA ELUKVALITEEDI POLIITIKA OSAKOND
Poliitikaosakond A abistab kvaliteetse eksperditeabe, ajakohaste analüüside ja sõltumatute uuringutega
ECON-, EMPL-, ENVI-, ITRE- ja IMCO-komisjoni.
Poliitikaosakond A
1. vahendab komisjonidele kontakte laiaulatusliku ekspertide võrgustikuga, kuhu kuuluvad
akadeemilise ringkonna esindajad ja konsultatsioonifirmad, ning mõttekodade, teiste ELi
institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
2. annab komisjonidele igas seadusandliku tsükli etapis asjatundlikku poliitilist nõu ning
koostab täpse ülesandepüstitusega sõltumatuid ja kvaliteetseid uuringuid, milles võetakse
arvesse poliitiliselt delikaatseid asjaolusid; toetab komisjone kontrollifunktsiooni täitmisel;
3. mitmekesistab komisjonide uurimistööd, et toetada Euroopa Liidu kodanike ja
parlamendiliikmete vahel sisukat arutelu, ning aitab tagada, et parlament töötab objektiivselt
ja asjatundlikult;
4. haldab komisjonide ekspertteabe eelarvet, viib ellu projekte ja kasutab koordinaatorite
seatud nõudmiste täitmiseks välisekspertide teenuseid.
Parlamendi enda poliitikaanalüütikud ja -teadurid koostavad teabedokumente ja poliitikaanalüüse, mida
neilt tellitakse või mida nad parlamendiliikmetega nõu pidamise tulemusena peavad vajalikuks esitada.
Samuti esitavad nad ülevaateid ja taustteavet parlamendi presidendile ja peasekretärile.
Tasustatud väliseksperdid esitavad teavet ja arvamusi üksnes parlamendikomisjoni taotlusel ja selleks on
vajalik koordinaatorite eelnev otsus. Komisjonide eelarves on selleks igal aastal ette nähtud teatav summa.
Välisekspertide teenuseid kasutades peab poliitikaosakond tagama, et uurimistöö vastaks rangeimatele
sõltumatus- ja kvaliteedinõuetele ning parlamendikomisjoni vajadustele. Seetõttu valitakse eksperdid
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hankemenetlusega, mis põhineb objektiivsetel valiku- ja hindamiskriteeriumidel. Poliitikaosakond jälgib
tähelepanelikult, et ekspertide töö oleks uurimistaotlusega täielikult kooskõlas.
Kõige sagedamini koostab poliitikaosakond A järgmisi väljaandeid.
•

Lühitutvustus („At a glance“ note) on konkreetse poliitika, seadusandliku ettepaneku,
sündmuse või ürituse kahe lehekülje pikkune lühikokkuvõte, kus oluline teave esitatakse
teksti ja graafikute abil, millele lisanduvad lingid ja lisalugemissoovitused.

•

Ülevaates (briefing) esitatakse kindla teema kohta taustteave, mida parlamendikomisjon saab
kasutada näiteks raporti koostamisel.

•

Analüüs (in-depth analysis) on keskmise pikkusega dokument ja üldjuhul otseselt seotud
oodatava seadusandliku ettepaneku või algatusraportiga.

•

Uuring (study) on pikemaajalise uurimise tulemusel koostatud dokument, milles võrreldakse
tavaliselt liikmesriikide või kolmandate riikide seadusi või poliitikat. Neid tehakse
valdkondades, mille kohta muid uuringuid ei leidu. Uuringule võib parlament toetuda oma
edasises töös ning selle alusel võib teha edasise põhjalikuma uurimistöö.

•

Seminar (workshop) on eksperdirühma osalusel toimuv erikoosolek, kus käsitletakse
parlamendikomisjonis tõstatatud teemat. Seminaril osalevad sõltumatud lepingulised
eksperdid ülikoolidest ja teistest parlamendivälistest organisatsioonidest. Mõnel seminaril
saab osaleda ka üldsus.

KUIDAS POLIITIKAOSAKONNALT A EKSPERDIARVAMUST KÜSIDA
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TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJON
Poliitikaosakonnas A on spetsiaalne töörühm, kes pakub tööstuse, teadusuuringute
energeetikakomisjonile (ITRE) eksperditeavet ja nõu kõigis komisjoni pädevusvaldkondades.

ja

ITRE-komisjoni vastutusalasse kuulub ELi tööstuspoliitika, teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika ning
energiaalase poliitika kujundamine. ITRE-komisjoni volitused ja vastutusalad on loetletud Euroopa
Parlamendi kodukorra V lisas.
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ITRE-komisjonile pakutavad poliitikaosakonna teenused

VALIK TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI POOLT HILJUTI
TELLITUD UURINGUID
Teadusuuringud
Euroopa – ülemaailmne tipptasemel teaduse keskus
Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkond muutub järjest
multipolaarsemaks, kuna Hiina on jõudnud teaduse ja tehnoloogia
liidrite hulka. ELi jaoks tähendab suurem ülemaailmne
teadussuutlikkus suuremat üleilmset talendipagasit ja võimalusi
spetsialiseerumiseks, kuid samas ka suuremat konkurentsi
investeeringute, talentide ja ülemaailmse liidripositsiooni pärast
olulise tähtsusega tehnoloogiavaldkondades.
Brexit ja programm „Euroopa horisont“
Selles dokumendis tehakse kokkuvõte 21. novembril 2018 toimunud
seminari „Brexit ja programm „Euroopa horisont““ ettekannetest ja
aruteludest. Hinnati Brexiti mõju programmile „Euroopa horisont“.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
5G kasutuselevõtt: olukord Euroopas, USAs ja Aasias
Selles analüüsis võrreldakse 5G kasutuselevõttu ELis teiste juhtivate
majandusjõududega – USA, Hiina, Jaapan, Korea Vabariik, Singapur ja
Taiwan. Terve rea näitajate puhul püsib EL hästi konkurentsis. See ei
ole aga lühiajaline võidujooks. 5G on keerukam kui varasemad
traadita tehnoloogiad ja seda tuleks käsitleda kui pikaajalist projekti
tehniliste probleemide lahendamiseks ning kujundada välja selge
ärimudel.

Rändlus: üks aasta pärast rakendamist
Selles analüüsis uuritakse mõju aasta pärast seda, kui rakendati ELi
rändlusteenuse määrus, millega võeti kasutusele kontseptsioon
„rändle nagu kodus“, vaadates läbi nii jae- kui ka hulgiturud. Leiti, et
rändluse jaeturg toimib enamiku sidusrühmade jaoks hästi.
Hulgiturul on aga vajalik hulgihinna ülempiiri kohandamine, et
virtuaalsed
mobiilsideoperaatorid
saaksid
tulemuslikumalt
konkureerida.
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Energeetika
Kuidas ELis parandada sektorite ühendamist, et suurendada võrgu stabiilsust ja vähendada CO2heidet?
Sektorite ühendamine hõlmab energia lõppkasutuse ja
energiavarustuse sektorite suuremat lõimimist üksteisega. See võib
parandada energiasüsteemi tõhusust ja paindlikkust ning selle
usaldusväärsust ja piisavust. Lisaks võib sektorite ühendamine
vähendada CO2-heite vähendamise kulusid. Selleks et suurendada
sektorite ühendamise täielikku potentsiaali mitmete lõppkasutus- ja
tarnerakenduste puhul, on oluline kõrvaldada olemasolevad tehnilismajanduslikud, poliitilised ja regulatiivsed tõkked.
Riiklikud taastuvenergia strateegiad: energiatõhusus, hoonete renoveerimine ja omatarbimine
Selles aruandes tehakse kokkuvõte 22. veebruaril 2018 toimunud
sama pealkirjaga seminari ettekannetest ja aruteludest. Riiklikke
strateegiaid arutati seoses energiatõhususe eesmärkide ja muude
poliitikavaldkondadega, sealhulgas hoonete renoveerimise ja
elektrienergia omatootmisega. Tutvustati ja hinnati praegust
olukorda ja selle tõenäolist arengut ning selgitati välja võimalikud
poliitilised algatused probleemide tulemuslikuks lahendamiseks.

Poliitikaosakonna A kontaktandmed
•

Poliitikaosakonna A majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond
ECON – EMPL – ENVI – ITRE – IMCO – poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

ITRE-komisjoni töörühm: Frédéric GOUARDERES – frederic.gouarderes@europarl.europa.eu – 0032 228 34484

•

ITRE-komisjoni töörühm: Francesca BELTRAME – francesca.beltrame@europarl.europa.eu – 0032 228 32146

•

ITRE-komisjoni töörühm: Miklos GYOERFFI – miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu – 0032 228 32505

Kõikide uuringutega saate tutvuda veebisaidil
https://www.europarl.europa.eu/committees/et/itre/supporting-analyses.html
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