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Teminių skyrių paslaugos

EKONOMIKOS, MOKSLO POLITIKOS IR GYVENIMO KOKYBĖS TEMINIS SKYRIUS

A teminis skyrius teikia aukštos kokybės ekspertines žinias, naujausią analizę ir nepriklausomus mokslinius 
tyrimus komitetams, kuriems jis padeda: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ir IMCO.  

A teminis skyrius: 

1. padeda šiems komitetams palaikyti ryšius su plačiu ekspertų iš akademinių sluoksnių,
specializuotų konsultacijų įmonių, ekspertų grupių, kitų ES institucijų ir tarptautinių
organizacijų tinklu;

2. teikia šiems komitetams ekspertines konsultacijas įvairiais politikos klausimais ir rengia prie
konkrečių poreikių pritaikytus tyrimus bet kuriuo teisėkūros ciklo etapu; tyrimai yra
nepriklausomi, aukštos kokybės ir atliekami atsižvelgiant į opius politinius aspektus; padeda
komitetams atlikti tikrinimo užduotis;

3. komitetų užsakymu atliktus tyrimus panaudoja informacija pagrįstam ES piliečių ir
Parlamento narių dialogui; užtikrina, kad Parlamento darbas būtų atliekamas objektyviai ir kad 
jį atliktų ekspertai;

4. administruoja komiteto ekspertams skirtą biudžetą, įgyvendina projektus, naudodamasis
išorės ekspertinėmis žiniomis, kad išpildytų komiteto koordinatorių nustatytus reikalavimus.

Teminiame skyriuje dirbantys politikos analitikai ir tyrėjai, gavę konkretų prašymą arba savo pačių 
iniciatyva, asmeniškai konsultuodamiesi su Parlamento nariais, teikia informaciją ir rengia politikos analizę, 
kai jų prireikia. Jie taip pat padeda Parlamento pirmininkui ir generaliniam sekretoriui rengti informacinius 
pranešimus ir bendrojo pobūdžio informaciją. 

Mokama išorės ekspertų pagalba teikiama tik komiteto prašymu, komiteto koordinatoriams priėmus 
atitinkamą sprendimą. Šiuo tikslu komitetams kasmet skiriami tam tikri biudžeto asignavimai. Dirbdamas su 
išorės ekspertais, teminis skyrius užtikrina, kad moksliniai tyrimai atitiktų aukščiausius nepriklausomumo ir 

Teminiai skyriai – mokslinių tyrimų skyriai, padedantys Parlamento organams (Pirmininkui, komitetams ir 
generaliniam sekretoriui) vykdyti teisėkūros ir institucines užduotis. Jie teikia vidaus ir išorės ekspertines 
žinias ir taip padeda komitetams ir kitiems Parlamento organams rengti teisės aktus ir vykdyti demokratinę 
kontrolę.  

Visų galimų mokslinių tyrimų paslaugų Europos Parlamente apžvalgą galite rasti: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/sources.html. 

Kuo teminiai skyriai skiriasi nuo kitų skyrių? 

• Jų pagrindinis tikslas – padėti komitetams ir tenkinti jų prašymus suteikti ekspertinių žinių.
• Šie skyriai dirba atsižvelgdami į komitetų nustatytus politinius prioritetus.
• Neskaitant vidaus specialistų teikiamų žinių, jie taip pat siūlo galimybę naudotis

mokamomis išorės ekspertų paslaugomis.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/sources.html
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kokybės standartus ir konkrečius komiteto poreikius. Šiuo tikslu išorės ekspertai atrenkami vykdant viešųjų 
pirkimų procedūras, grindžiamas objektyviais atrankos ir sutarčių skyrimo kriterijais. Teminis skyrius atidžiai 
prižiūri jų darbą ir užtikrina, kad tas darbas visapusiškai atitiktų mokslinio tyrimo užsakymą.  

Dažniausiai teikiamos A teminio skyriaus paslaugos: 

• glausta apžvalga (At a glance) – dviejų puslapių apimties tyrimas, kuriame pateikiama glausta 
konkrečios politikos srities, teisėkūros pasiūlymo arba įvykio santrauka, apimanti esminę 
informaciją, kuri pateikiama tekstu ir grafiškai, taip pat įtraukiant nuorodas ir papildomos 
literatūros rekomendacijas; 

• informacinis pranešimas (Briefing) – glaustas mokslinių tyrimų dokumentas, kuriame 
pateikiama bendroji informacija labai konkrečia tema, kuri gali būti naudinga, pavyzdžiui, 
rengiant komiteto pranešimą; 

• išsami analizė (In-depth analysis) – vidutinės apimties tyrimas, paprastai tiesiogiai susijęs su 
būsimu pasiūlymu dėl teisės akto arba savo iniciatyva rengiamu pranešimu; 

• analitinis tyrimas (Study) – Ilgesnės trukmės tyrimas, kurį dažnai sudaro lyginamosios 
valstybių narių arba trečiųjų valstybių įstatymų arba politikos priemonių analizės tose srityse, 
kurios dar nebuvo tirtos. Toks tyrimas gali būti tolesnės parlamentinės veiklos arba 
konkretesnių tyrimų pagrindas; 

• praktinis seminaras (Workshop) – specialus susitikimas su ekspertų grupe siekiant aptarti 
konkretų komiteto iškeltą klausimą. Į praktinį seminarą kviečiami nepriklausomi ekspertai iš 
išorės organizacijų, pavyzdžiui, universitetų, su jais sudarant sutartis. Toks seminaras gali būti 
atviras visuomenei, bet gali būti ir uždaras. 
 

KAIP UŽSAKOMOS A TEMINIO SKYRIAUS PASLAUGOS? 
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ITRE KOMITETAS 
 
A teminiame skyriuje yra speciali grupė, kuri teikia ekspertines žinias ir konsultacijas Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos (ITRE) komitetui visais klausimais, įeinančiais į komiteto kompetencijos sritį. 

ITRE komitetas yra atsakingas už ES pramonės, mokslinių tyrimų ir inovacijų bei su energetika susijusios 
politikos formavimą. ITRE komiteto įgaliojimai ir pareigos išvardyti EP darbo tvarkos taisyklių V priede.  

  

https://itrenet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.default.html?displayTab=contact-information&
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//LT#GAX6


Teminio skyriaus paslaugos ITRE komitetui 
 

PE 638.402 3 

KAI KURIE NAUJAUSI ITRE KOMITETO UŽSAKYTI MOKSLINIAI TYRIMAI 
 
Moksliniai tyrimai
 

Europa – pasaulinis ekspertinių mokslinių tyrimų centras 

 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų pasaulis tampa vis labiau daugiapolis – 
Kinija tapo viena iš mokslo ir technologijų lyderių. Kalbant apie ES, 
didesni pasauliniai mokslinių tyrimų pajėgumai – tai didesnis pasaulio 
talentų rezervas ir galimybės specializuotis, tačiau sykiu didesnė 
konkurencija dėl investicijų, talentų ir pasaulinės lyderės vaidmens 
svarbiausiose technologijų srityse. 

 

 

„Brexit“ ir programa „Europos horizontas“  

 

Šiame dokumente apibendrinami pranešimai ir diskusijos iš 201 m. 
lapkričio 21 d. surengto seminaro „Brexit“ ir programos „Europos 
horizontas“ tema. Įvertintas „Brexit’o“ poveikis programai „Europos 
horizontas“. 

 

 

 
IRT 
 

5G diegimas: padėtis Europoje, JAV ir Azijoje 

 

Šioje išsamioje analizėje lyginamas 5G ryšio diegimas ES ir kitose 
pirmaujančios ekonomikos šalyse – JAV, Kinijoje, Japonijoje, Korėjos 
Respublikoje, Singapūre ir Taivane. Žvelgiant į įvairius rodiklius, ES 
neatsilieka. Visgi, tai ne trumpojo nuotolio lenktynės. 5G technologija 
yra sudėtingesnė už ankstesnes belaidžio ryšio technologijas ir turėtų 
būti laikoma ilgalaikiu projektu, kuriuo siekiama išspręsti technines 
problemas ir parengti aiškų verslo planą. 

 

 

Tarptinklinis ryšys: praėjus metams po įgyvendinimo 

 

Šioje išsamioje analizėje nagrinėjamas įgyvendinimo poveikis praėjus 
metams po to, kai įgyvendintas ES tarptinklinio ryšio reglamentas, 
pagal kurį, persvarsčius tiek mažmeninių, tiek didmeninių rinkų 
nuostatas, įvestas tarptinklinio ryšio abonento šalies kainomis 
reikalavimas. Nustatyta, kad mažmeninė tarptinklinio ryšio rinka 
sėkmingai veikia daugumos suinteresuotųjų subjektų atžvilgiu. 
Tačiau didmeninėje rinkoje būtina koreguoti didmeninės kainos 
viršutinę ribą, kad virtualiojo judriojo ryšio tinklo operatoriai galėtų 
efektyviau konkuruoti. 
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Energetika 
 

Sektorių susiejimas. Kaip būtų galima labiau susieti sektorius ES siekiant geresnio tinklo 
stabilumo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažėjimo? 

 

Susiejus sektorius padidėtų galutinio energijos galutinio vartojimo ir 
tiekimo sektorių integracija. Tai gali padidinti energetikos sistemos 
efektyvumą ir lankstumą, taip pat jos patikimumą ir adekvatumą. Be 
to, sektorių susiejimas gali sumažinti priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo sąnaudas. Siekiant išnaudoti visą sektorių susiejimo 
potencialą kai kuriose srityse, susijusiose su galutiniu vartojimu ir 
tiekimu, svarbu pašalinti esamas technines ir ekonomines, politines ir 
reguliavimo kliūtis. 

 

 

Nacionalinės atsinaujinančiųjų energijos išteklių strategijos: energijos vartojimo efektyvumas, 
pastatų renovacija ir energijos gamyba savoms reikmėms 

 

Šioje ataskaitoje apibendrinami pranešimai ir diskusijos iš 2018 m. 
vasario 22 d. surengto praktinio seminaro tokia pačia tema. Buvo 
aptarti nacionalinėse strategijose nustatyti energijos vartojimo 
efektyvumo tikslai ir kitos politikos priemonės, įskaitant pastatų 
renovaciją ir elektros gamybą savoms reikmėms. Apžvelgta ir įvertinta 
padėtis ir galima jos raida, nustatytos galimos politikos iniciatyvos, 
kuriomis būtų veiksmingai sprendžiamos problemos. 

 

 

 
 
 
 
 

A teminio skyriaus kontaktai 

• A teminis skyrius. Ekonomika, mokslo politika ir gyvenimo kokybė 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• ITRE grupė: Frédéric GOUARDERES - frederic.gouarderes@europarl.europa.eu - 0032 228 34484 

• ITRE grupė: Francesca BELTRAME - francesca.beltrame@europarl.europa.eu - 0032 228 32146 

• ITRE grupė: Miklos GYOERFFI - miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu - 0032 228 32505 

Visus mūsų mokslinius tyrimus galima rasti mūsų interneto svetainėje  
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/itre/supporting-analyses.html 
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