BRIEFING
Fókuszban az ITRE

A tematikus főosztályok szolgáltatásai
A tematikus főosztályok kutatási osztályok, amelyek jogalkotási és intézményi feladataik ellátása során
támogatják a parlamenti szerveket (az elnököt, a bizottságokat és a főtitkárt). Házon belüli és külső
szakértői segítséget nyújtanak a bizottságok és egyéb parlamenti szervek számára a jogszabályok
kialakításában és a demokratikus ellenőrzés gyakorlásában.
Az Európai Parlament által kínált összes kutatási szolgáltatás áttekintése az alábbi weboldalon található
meg: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/sources.html
Mi teszi egyedivé a tematikus főosztályokat?
•
•
•

Feladatuk kifejezetten a bizottságok kiszolgálása, és a bizottságok szakértői segítségre
irányuló kéréseit teljesítik.
A bizottságok által meghatározott elsődleges politikai célok alapján működnek.
A belső szakértők által nyújtott hagyományos támogatáson túlmenően fizetett külső
szakértők igénybevételét is lehetővé teszik.

GAZDASÁGPOLITIKAI, TUDOMÁNYPOLITIKAI ÉS ÉLETMINŐSÉGI TEMATIKUS
FŐOSZTÁLY
Az A. Tematikus Főosztály magas színvonalú szakértői segítséget, naprakész elemzést és független kutatást
biztosít az általa támogatott bizottságok számára: ECON, EMPL, ENVI, ITRE és IMCO.
Az A. Tematikus Főosztály az alábbiak révén támogatja a bizottságokat:
1. a bizottságok összekapcsolása tudományos szakértőkből, szaktanácsadó szervezetekből,
agytrösztökből, más uniós intézményekből és nemzetközi szervezetekből álló, széles körű
szakértői hálózattal;
2. független, magas színvonalú, a politikailag érzékeny szempontokat figyelembe vevő
szakpolitikai tanácsadás és gondosan célzott kutatás biztosítása a jogalkotási ciklus bármely
szakaszában; a bizottságok ellenőrző szerepének támogatása;
3. a bizottsági kutatás új, az uniós polgárok és a képviselők tájékozott szerepvállalását
támogató célokra történő felhasználása; annak biztosítása, hogy a parlamenti munkát
tárgyilagos módon szakértők végezzék;
4. a bizottsági szakértői költségvetések kezelése, projektek végrehajtása külső szakértői
segítség felhasználásával, a bizottsági koordinátorok által támasztott követelményeknek való
megfelelés céljából.
A belső politikai elemzők és kutatók eseti tájékoztatást adnak és szakpolitikai elemzéseket készítenek vagy
egyedi kérésre válaszolva, vagy saját kezdeményezésükre és képviselőkkel folytatott személyes
tanácskozást követően. Emellett tájékoztatók készítésével és háttér-információkkal is segítik az elnök és a
főtitkár munkáját.
Külső, fizetett szakértőket kizárólag a bizottság kérésére, a bizottsági koordinátorok határozatát követően
lehet igénybe venni. A bizottságok számára minden évben költségvetési előirányzatokat különítenek el erre
a célra. Külső szakértőkkel folytatott együttműködés esetén a tematikus főosztály biztosítja, hogy a kutatás
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megfeleljen a legmagasabb szintű függetlenségi és minőségi követelményeknek, és kielégítse a bizottság
egyedi igényeit. Ezért a külső szakértőket objektív kiválasztási és odaítélési kritériumokon alapuló
közbeszerzési eljárások keretében választják ki. A tematikus főosztály ezt követően szoros figyelemmel kíséri
a külső szakértők munkáját annak biztosítása érdekében, hogy az maradéktalanul megfeleljen az eredeti
kutatási megbízásnak.
Az A. Tematikus Főosztály által készített leggyakoribb kutatási dokumentumok a következők:
•

•
•
•

•

Rövid áttekintés: 2 oldalas kutatási dokumentum, amely tömören összefoglal egy-egy
szakpolitikát, jogalkotási javaslatot vagy eseményt, szövegesen és ábrákkal megadva a
lényeges információkat, valamint linkekkel és további olvasnivalóra vonatkozó ajánlásokkal
kiegészítve azokat.
Tájékoztató (Briefing): tömör kutatási dokumentum, amely háttér-információkkal szolgál
szorosan meghatározott témákhoz, amelyek felhasználhatók például egy bizottsági jelentés
elkészítéséhez.
Részletes elemzés: közepes terjedelmű kutatási dokumentum, amely általában közvetlenül
kapcsolódik valamely aktuális jogalkotási javaslathoz vagy saját kezdeményezésű jelentéshez.
Tanulmány: hosszabb távra szóló kutatási dokumentum, amely rendszerint uniós tagállamok
vagy harmadik országok jogszabályait vagy politikáit egymással összevető vizsgálatokat kínál
olyan területeken, ahol ilyen elemzés még nem áll rendelkezésre. Ezek a vizsgálatok a későbbi
parlamenti munka vagy a még célirányosabb kutatás alapját képezhetik.
Munkaértekezlet: a bizottság által felvetett konkrét kérdéssel foglalkozó szakértői csoporttal
való találkozás. A munkaértekezlet szerződéses alapon külső szervezetek – például egyetemek
– független szakértőit vonja be a munkába, és nem feltétlenül nyitott a nagyközönség
számára.

HOGYAN KELL SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉGET KÉRNI AZ A. TEMATIKUS FŐOSZTÁLYTÓL?
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FÓKUSZBAN AZ ITRE BIZOTTSÁG
Az A. Tematikus Főosztályon belül egy külön csoport nyújt szakértői segítséget és ad tanácsot az Ipari,
Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak (ITRE) a bizottság hatáskörébe tartozó valamennyi területen.
Az ITRE bizottság felel az EU ipari, kutatási és innovációs, valamint energiával kapcsolatos szakpolitikáinak
kialakításáért. Az ITRE bizottság hatáskörét és felelősségét az EP eljárási szabályzatának V. melléklete
tartalmazza.
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A Tematikus Főosztály szolgáltatásai az ITRE bizottság számára

VÁLOGATÁS AZ ITRE BIZOTTSÁG ÁLTAL A KÖZELMÚLTBAN KÉRT KUTATÁSI
DOKUMENTUMOKBÓL
Kutatás:
Európa – a kiváló kutatás globális központja
Azáltal, hogy Kína csatlakozik a tudományos és technológiai vezetők
sorához, a kutatás és az innováció világa egyre inkább többpólusúvá
válik. Az EU számára a megnövekedett globális kutatási kapacitások
nagyobb globális tehetségbázist és specializálódási lehetőségeket
kínálnak, de fokozzák is a versenyt a beruházások, a tehetség,
valamint a világszintű vezető szerep tekintetében a kiemelkedően
fontos technológiai területeken.
Brexit és az Európai horizont
Ez a dokumentum összefoglalja a „Brexit és az Európai horizont”
címmel 2018. november 21-én tartott munkaértekezlet előadásait és
vitáit. Ezen értékelték a brexit Európai horizont programra gyakorolt
hatásait.

IKT:
Az 5G kiépítése: A jelenlegi helyzet Európában, az Egyesült Államokban és Ázsiában
Ez a részletes elemzés az 5G európai unióbeli kiépítését hasonlítja
össze más vezető gazdaságok – az Amerikai Egyesült Államok, Kína,
Japán, a Koreai Köztársaság, Szingapúr és Tajvan – helyzetével. Egy
sor mutató esetében az EU jól szerepel. Ez azonban nem rövid távú
verseny. Az 5G összetettebb, mint a korábbi vezeték nélküli
technológiák, és hosszú távú projektnek kell tekinteni a technikai
kihívások megoldását és egy egyértelmű döntés-előkészítő
tanulmány kidolgozását.
Barangolás: Egy évvel a végrehajtást követően
Ez a részletes elemzés megvizsgálja a hatásokat egy évvel az uniós
barangolási rendelet végrehajtását követően, amely a kis- és a
nagykereskedelmi piacok felülvizsgálata révén bevezette a „belföldi
díjas barangolást”. Megállapítást nyert, hogy a kiskereskedelmi
barangolási piac a legtöbb érdekelt fél számára jól teljesít. A
nagykereskedelmi piacon azonban a nagykereskedelmi díjplafon
kiigazítására van szükség, hogy a virtuális mobilszolgáltatók
hatékonyabban versenyezhessenek.
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Energia:
Hogyan növelhető az ágazatok összekapcsolása az EU-ban a hálózat stabilitásának támogatása és
a dekarbonizáció érdekében?
Az ágazati összekapcsolás az energia-végfelhasználási és az -ellátási
ágazatok egymással történő fokozottabb integrációját foglalja
magában. Ez javíthatja az energiarendszer hatékonyságát és
rugalmasságát, valamint megbízhatóságát és megfelelőségét. Az
ágazati összekapcsolás emellett csökkentheti a dekarbonizáció
költségeit is. Annak érdekében, hogy a különböző célú
végfelhasználói és ellátási alkalmazásokban rejlő ágazati
összekapcsolási lehetőségek teljes mértékben kiaknázhatóak
legyenek, fel kell számolni a meglévő műszaki-gazdasági,
szakpolitikai és szabályozási akadályokat.
A megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti stratégiák: energiahatékonyság,
épületfelújítás és energia-önellátás
Ez a jelentés összefoglalja az ugyanezen címmel 2018. február 22-én
tartott munkaértekezlet előadásait és vitáit. A nemzeti stratégiák
megvitatására az energiahatékonysági célkitűzések és más politikák
kapcsán került sor, ideértve az épületfelújítást és a saját
villamosenergia-termelést is. Ismertették és értékelték a jelenlegi
helyzetet és a várható tendenciákat, valamint a kihívások hatékony
kezelését célzó lehetséges szakpolitikai kezdeményezéseket.
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Minden kutatási dokumentumunk elérhető honlapunkon:
https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/itre/supporting-analyses.html
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