BRIEFING
ITRE w centrum uwagi

Usługi departamentów tematycznych
Departamenty tematyczne to jednostki badawcze wspierające organy parlamentarne (przewodniczącego,
komisje i sekretarza generalnego) w wykonywaniu zadań legislacyjnych i instytucjonalnych. Zapewniają
specjalistyczne doradztwo wewnętrzne i zewnętrzne, aby pomagać komisjom oraz innym organom
parlamentarnym w tworzeniu przepisów i sprawowaniu demokratycznej kontroli.
Więcej informacji na temat dostępnych w Parlamencie Europejskim usług analitycznych można uzyskać
na stronie internetowej: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/sources.html
Co stanowi o wyjątkowości departamentów tematycznych?
•
•
•

Ich misją jest obsługa komisji i rozpatrywanie wniosków o opinię ekspercką.
W działalności kierują się priorytetami politycznymi ustalonymi przez komisje.
Poza wsparciem ze strony specjalistów wewnętrznych oferują również usługi płatnych
ekspertów zewnętrznych.

DEPARTAMENT TEMATYCZNY DS. POLITYKI GOSPODARCZEJ, NAUKOWEJ I JAKOŚCI
ŻYCIA
Departament Tematyczny A zapewnia wysokiej jakości wiedzę specjalistyczną, aktualne analizy i niezależne
badania komisjom, które wspiera: ECON, EMPL, ENVI, ITRE i IMCO.
Departament Tematyczny A służy komisjom w następujący sposób:
1. łączy komisje z rozległą siecią ekspertów ze środowisk akademickich, wyspecjalizowanych
firm konsultingowych i ośrodków analitycznych, innych instytucji europejskich i organizacji
międzynarodowych;
2. zapewnia doradztwo w zakresie polityki i starannie ukierunkowane badania na dowolnym
etapie cyklu legislacyjnego; doradztwo i badania są niezależne, wysokiej jakości oraz
uwzględniają drażliwe kwestie polityczne; wspiera funkcję kontrolną komisji;
3. wykorzystuje badania, by wspierać świadome relacje między obywatelami UE a posłami;
gwarantuje wykonanie prac parlamentarnych obiektywnie i przez ekspertów;
4. zarządza budżetami komisji przewidzianymi na pomoc ekspertów, realizuje projekty,
korzystając z zewnętrznej wiedzy fachowej, aby spełnić wymogi określone przez
koordynatorów.
Wewnętrzni eksperci polityczni i badacze dostarczają ad hoc informacji i analiz politycznych w odpowiedzi
na konkretny wniosek lub z własnej inicjatywy i po konsultacjach z posłami. Udzielają również wsparcia
przewodniczącemu i sekretarzowi generalnemu, opracowując briefingi i dostarczając podstawowych
informacji.
Płatne ekspertyzy zewnętrzne sporządza się wyłącznie na wniosek komisji w następstwie decyzji
koordynatorów komisji. W tym celu komisje otrzymują co roku środki z budżetu. Współpracując z ekspertami
zewnętrznymi, departament tematyczny dba o to, by zamówione badania spełniały najwyższe standardy
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niezależności i jakości oraz zaspokajały konkretne potrzeby danej komisji. W związku z tym eksperci
zewnętrzni są wybierani w drodze procedury udzielania zamówień na podstawie obiektywnych kryteriów
wyboru i udzielenia zamówienia. Departament tematyczny ściśle nadzoruje pracę ekspertów, by była ona w
pełni zgodna z wnioskiem o przeprowadzenie badań.
Najpopularniejsze dokumenty analityczne przygotowywane przez Departament Tematyczny A:
•

•
•
•

•

„W skrócie”: dwustronicowe opracowanie w formie zwięzłego streszczenia konkretnej
strategii politycznej, wniosku ustawodawczego lub wydarzenia, zawierające podstawowe
informacje w formie tekstowej i graficznej oraz linki do materiałów dodatkowych i sugestie
dotyczące dalszej lektury.
Briefing: zwięzłe opracowanie zawierające informacje ogólne na ściśle określony temat, które
może stanowić na przykład podstawę projektu sprawozdania komisji.
Szczegółowa analiza: średniej długości opracowanie na ogół bezpośrednio związane z
wkrótce mającym wpłynąć wnioskiem ustawodawczym lub sprawozdaniem z własnej
inicjatywy.
Badanie: dłuższe opracowanie to często analiza porównawcza przepisów prawa lub strategii
politycznych państw członkowskich lub państw trzecich w dziedzinach, w których brak takich
analiz. Mogą one stać się podstawą późniejszych prac parlamentarnych lub dokładniejszych
badań.
Warsztaty: specjalne spotkanie z grupą ekspertów, którego celem jest omówienie konkretnej
kwestii poruszonej przez komisję. Warsztaty prowadzą niezależni eksperci zewnętrzni, na
przykład uniwersyteccy, i nie zawsze są one ogólnie dostępne.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OPINIĘ EKSPERCKĄ DEPARTAMENTU TEMATYCZNEGO A?
Wniosek o
ekspertyzę
składa
koordynator
komisji.
Poszczególni
posłowie mogą
złożyć wniosek
o ekspertyzę za
pośrednictwem
swojego
koordynatora
komisji.

Koordynatorzy
komisji
podejmują
decyzję co do
wniosku.

Departament
Tematyczny A
przygotowuje
zamówioną
ekspertyzę we
własnym
zakresie lub
zleca ją
analitykom
zewnętrznym.

Uprzednia zgoda
innych
wewnętrznych
organów
parlamentarnych
nie jest
wymagana.

Opracowanie
jest
publikowane
w internecie;
na żądanie
dostępne jest
również w
wersji
papierowej.
Można złożyć
wniosek o
prezentację w
komisji.

USŁUGI DLA KOMISJI ITRE
W Departamencie Tematycznym A specjalny zespół służy Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
(ITRE) wiedzą fachową i zapewnia jej doradztwo we wszystkich obszarach kompetencji komisji.
Komisja ITRE jest odpowiedzialna za kształtowanie polityki UE w dziedzinie przemysłu, badań naukowych i
innowacji oraz polityki energetycznej. Uprawnienia i obowiązki komisji ITRE wymieniono w załączniku V do
Regulaminu PE.
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Usługi departamentów tematycznych dla komisji ITRE

WYBÓR NAJNOWSZYCH DOKUMENTÓW ANALITYCZNYCH OPRACOWANYCH NA
WNIOSEK KOMISJI ITRE
Analizy:
Europa – światowe centrum najwyższej jakości badań
Świat badań naukowych i innowacji staje się coraz bardziej
wielobiegunowy odkąd Chiny dołączyły do grona liderów nauki i
technologii. W przypadku UE zwiększenie światowego potencjału
badawczego poszerza globalną pulę talentów i możliwości
specjalizacji, ale zaostrza również rywalizację o inwestycje, talenty i
pozycję światowego lidera w kluczowych dziedzinach technologii.

Brexit i program „Horyzont Europa”
Dokument ten podsumowuje prezentacje i dyskusje z warsztatów pt.
„Brexit i program «Horyzont Europa»”, które odbyły się 21 listopada
2018 r., na których oceniono wpływ brexitu na program „Horyzont
Europa”.

ICT:
Wprowadzenie sieci 5G: sytuacja w Europie, USA i Azji
Ta szczegółowa analiza zawiera porównanie rozmieszczenia 5G w UE
i innych przodujących gospodarkach – USA, Chinach, Japonii,
Republice Korei, Singapurze i na Tajwanie. W niektórych wskaźnikach
UE wypada dobrze na tym tle. Nie jest to jednak wyścig
krótkoterminowy. Sieć 5G jest bardziej skomplikowana niż
poprzednie technologie bezprzewodowe i należy ją traktować jako
długoterminowy projekt mający na celu rozwiązanie problemów
technicznych i wykorzystanie jego potencjału.
Roaming: rok po wdrożeniu
W tej szczegółowej analizie przeanalizowano skutki wdrożonego rok
wcześniej unijnego rozporządzenia w sprawie roamingu, które
wprowadziło system Roam Like at Home (RLAH, roaming wolny od
dodatkowych opłat). Dokonano w niej przeglądu rynków
detalicznych i hurtowych. Stwierdzono, że rynek detalicznych usług
roamingu dobrze funkcjonuje dla większości zainteresowanych stron.
Na rynku hurtowym konieczne jest jednak dostosowanie pułapu cen
hurtowych, aby operatorzy sieci komórkowych mogli skuteczniej
konkurować.
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Energetyka:
Łączenie sektorów: jak mu sprzyjać w UE z korzyścią dla stabilności sieci i dekarbonizacji?
Łączenie sektorów wiąże się ze wzmożoną integracją sektorów
będących odbiorcami końcowymi i sektorów dostaw. Może to
poprawić wydajność i elastyczność systemu energetycznego, a także
jego niezawodność i adekwatność. Ponadto łączenie sektorów może
obniżyć koszty dekarbonizacji. Aby w pełni wykorzystać potencjał
łączenia sektorów będących odbiorcami końcowymi i sektorów
dostaw, należy usunąć istniejące bariery techniczno-ekonomiczne,
polityczne i regulacyjne.
Krajowe strategie na rzecz odnawialnych źródeł energii: efektywność energetyczna, renowacja
budynków i konsumpcja własna
Dokument ten podsumowuje prezentacje i dyskusje z warsztatów
pod tym samym tytułem, które odbyły się 22 lutego 2018 r.
Omówiono na nich strategie krajowe w odniesieniu do celów w
zakresie efektywności energetycznej i innych obszarów polityki, w
tym w zakresie renowacji budynków i własnej produkcji energii
elektrycznej. Przedstawiono i oceniono obecną sytuację i jej
prawdopodobną ewolucję, a także wskazano ewentualne inicjatywy
polityczne, które pozwolą skutecznie sprostać wyzwaniom.

Departament Tematyczny A. Dane kontaktowe:
•

Departament Tematyczny A – Polityka Gospodarcza, Naukowa i Jakość Życia
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

Zespół komisji ITRE: Frédéric GOUARDERES - frederic.gouarderes@europarl.europa.eu - 0032 228 34484

•

Zespół komisji ITRE: Francesca BELTRAME - francesca.beltrame@europarl.europa.eu - 0032 228 32146

•

Zespół komisji ITRE: Miklos GYOERFFI - miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu - 0032 228 32505

Wszystkie dokumenty analityczne są dostępne na naszej stronie internetowej:
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/supporting-analyses.html
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