BRIEFING
Comisia ITRE în prim-plan

Serviciile departamentelor tematice
Departamentele tematice sunt unități de cercetare care sprijină organele parlamentare (Președinte,
comisii și Secretarul General) în îndeplinirea sarcinilor lor legislative și instituționale. Oferă sprijin de
specialitate intern și extern pentru a asista comisiile și alte organe parlamentare în procesul de elaborare
a legislației și în exercitarea controlului democratic.
Pentru o privire de ansamblu asupra tuturor serviciilor de cercetare disponibile pe care le poate oferi
Parlamentul European, puteți consulta următoarea pagină de internet:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/sources.html
În ce constă caracterul unic al departamentelor tematice?
•
•
•

Se află în serviciul comisiilor și răspund solicitărilor acestora de informații de specialitate.
Funcționează pe baza priorităților politice stabilite de comisii.
Pe lângă sprijinul acordat de specialiștii interni, oferă, de asemenea, acces la experți externi
remunerați.

DEPARTAMENTUL TEMATIC PENTRU POLITICI ECONOMICE, ȘTIINȚIFICE ȘI PRIVIND
CALITATEA VIEȚII
Departamentul tematic A oferă sprijin de specialitate de înaltă calitate, analize actualizate și activități de
cercetare independentă comisiilor pe care le asistă: ECON, EMPL, ENVI, ITRE și IMCO.
Departamentul tematic A deservește comisiile prin:
1. punerea în legătură a comisiilor cu o rețea largă de experți din mediul academic, societăți
de consultanță specializate, grupuri de reflecție, alte instituții ale UE și organizații
internaționale;
2. oferirea de consultanță de specialitate în materie de politici și cercetare atent orientată în
toate etapele ciclului legislativ care este independentă, de înaltă calitate și atentă la
sensibilitățile politice; sprijinirea rolului de control al comisiilor;
3. reorientarea cercetării în cadrul comisiilor pentru a sprijini dialogul informat între cetățenii
UE și deputați; asigurarea faptului că activitatea parlamentară este realizată de către experți,
în mod obiectiv;
4. gestionarea bugetelor comisiilor pentru sprijin de specialitate, implementarea proiectelor,
folosirea sprijinului de specialitate extern pentru a răspunde cerințelor stabilite de
coordonatorii comisiilor.
Analiștii în materie de politici și cercetătorii interni oferă informații ad-hoc și analize privind politicile, fie ca
răspuns la o anumită cerere, fie din proprie inițiativă și după consultarea personală a deputaților. De
asemenea, ei sprijină activitatea Președintelui și a Secretarului General, punându-le la dispoziție note de
informare și informații de fond.
Sprijinul de specialitate extern plătit este furnizat exclusiv la cererea comisiei, în urma unei decizii a
coordonatorilor comisiei. În acest scop, se alocă anual comisiilor un credit bugetar. Atunci când lucrează cu
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experți externi, departamentul tematic se asigură că cercetarea respectă cele mai înalte standarde de
independență și calitate și răspunde nevoilor specifice ale comisiei. În acest scop, experții externi sunt
selectați prin proceduri de achiziții bazate pe criterii obiective de selecție și de atribuire. Ulterior,
departamentul tematic le supraveghează îndeaproape activitatea pentru a se asigura că respectă pe deplin
cererea de cercetare.
Cele mai uzuale produse ale cercetării puse la dispoziție de Departamentul tematic A sunt:
•

•
•
•

•

„Pe scurt”: un document de cercetare de două pagini care oferă un rezumat concis al unei
politici, al unei propuneri legislative sau al unui eveniment anume, ce conține informații
esențiale sub formă de text și grafice, precum și linkuri și recomandări de lectură pentru
aprofundarea temei.
Notă de informare: un document concis de cercetare care oferă informații de context pe
teme precise, ce pot contribui, de exemplu, la redactarea unui raport al comisiei.
Analiză aprofundată: un document de cercetare de lungime medie, adesea privind direct o
viitoare propunere legislativă sau un raport din proprie inițiativă.
Studiu: un document de cercetare pe termen mai lung, care oferă de obicei analize
comparative privind legislația și politicile statelor membre sau ale țărilor terțe, în domenii în
care nu există astfel de analize. Aceste studii pot sta la baza lucrărilor ulterioare ale
Parlamentului sau a unor activități de cercetare mai specifice.
Atelier: o sesiune specială cu un grup de experți pentru a aborda o problemă specifică ridicată
de o comisie. Un atelier reunește experți independenți contractați din organizații externe, cum
ar fi universitățile, și nu este neapărat deschis publicului.

CUM SE SOLICITĂ SPRIJIN DE SPECIALITATE DIN PARTEA DEPARTAMENTULUI
TEMATIC A?
Un coordonator
al unei comisii
face o cerere de
sprijin de
specialitate.
Membrii
comisiei pot
transmite o
cerere de sprijin
de specialitate
prin intermediul
coordonatorului
comisiei.

Coordonatorii
comisiei decid
cu privire la
această cerere.

Departamentul
tematic A
furnizează el
însuși sprijinul
de specialitate
solicitat sau
contractează
cercetători
externi.

Nu este nevoie
de aprobarea
prealabilă a
altor organe
parlamentare
interne.

Documentul
de cercetare
este publicat
pe internet,
dar este
disponibil și
pe hârtie, la
cerere.
Poate fi
solicitată o
prezentare în
comisie.

COMISIA ITRE ÎN OBIECTIV
O echipă specifică din cadrul Departamentului tematic A oferă sprijin de specialitate și consiliere Comisiei
pentru industrie, cercetare și energie (ITER) în toate domeniile de competență ale comisiei.
Comisia ITRE este competentă pentru definirea politicilor industriale, de cercetare și inovare ale UE și a
politicilor legate de energie. Competențele și responsabilitățile Comisiei ITRE sunt enumerate în anexa V la
Regulamentul de procedură al PE.
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O SELECȚIE DE DOCUMENTE DE CERCETARE RECENTE SOLICITATE DE COMISIA ITRE
Cercetare:
Europa - Centrul mondial al cercetării de excelență
Lumea cercetării și inovării devine din ce în ce mai multipolară, China
alăturându-se liderilor în domeniul științei și al tehnologiei. Pentru
Uniune, creșterea capacităților de cercetare la nivel mondial oferă o
rezervă mai mare de talente și oportunități mai multe de specializare
la nivel mondial, dar și o concurență mai mare pentru investiții,
talente și poziția de lider mondial în domenii tehnologice critice.

Brexit și Orizont Europa
Acest document este o sinteză a prezentărilor și discuțiilor atelierului
pe tema „Brexit și Orizont Europa”, care a avut loc la 21 noiembrie
2018. Au fost evaluate efectele Brexitului asupra programului Orizont
Europa.

TIC:
Implementarea 5 G: situația actuală în Europa, SUA și Asia
Această analiză aprofundată compară implementarea 5G în UE cu alte
economii importante - SUA, China, Japonia, Republica Coreea,
Singapore și Taiwan. Pentru o serie de indicatori, Uniunea se află întro poziție bună. Totuși, nu este vorba de o cursă pe termen scurt.
Tehnologia 5G este mai complexă decât tehnologiile fără fir
anterioare și ar trebui considerată drept un proiect pe termen lung
pentru a soluționa probleme tehnice și a dezvolta un model comercial
clar.
Roamingul: la un an de la punerea în aplicare
Această analiză aprofundată examinează efectele la un an de la
punerea în aplicare a Regulamentului UE privind roamingul, care a
introdus roamingul la tarife naționale, analizând atât piețele cu
amănuntul, cât și cele cu ridicata. S-a constatat că piața serviciilor de
roaming cu amănuntul a avut rezultate bune pentru majoritatea
părților interesate. Cu toate acestea, pe piața cu ridicata, este necesar
să se ajusteze plafonul tarifelor cu ridicata, astfel încât operatorii de
rețele mobile virtuale să poată concura într-un mod mai eficace.
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Energie:
Interconectarea sectoarelor cum poate aceasta să fie consolidată în UE pentru a promova
stabilitatea rețelei și decarbonizarea?
Interconectarea sectoarelor presupune o integrare sporită a
sectoarelor de utilizare finală a energiei și a celor de aprovizionare cu
energie. Acest lucru poate îmbunătăți eficiența și flexibilitatea
sistemului energetic, precum și fiabilitatea și adecvanța acestuia. În
plus, interconectarea sectoarelor poate reduce costurile
decarbonizării. Pentru a stimula potențialul deplin al interconectării
sectoarelor în mai multe aplicații pentru utilizarea finală și furnizare,
este important ca barierele existente la nivel tehnic, economic, de
politică și de reglementare să fie eliminate.
Strategii naționale pentru sursele regenerabile de energie: eficiența energetică, renovarea
clădirilor și consumul propriu
Acest raport este o sinteză a prezentărilor și discuțiilor atelierului cu
același titlu, care a avut loc la 22 februarie 2018. S-au discutat strategii
naționale privind obiectivele de eficiență energetică și alte politici,
inclusiv renovarea clădirilor și generarea de energie electrică pentru
consumul propriu. S-au prezentat și evaluat situația actuală și evoluția
sa probabilă, împreună cu posibile inițiative de politică destinate să
răspundă în mod eficient provocărilor.

Departamentul tematic A - date de contact
•

Departamentul tematic A - Politici economice, științifice și privind calitatea vieții
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

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

•

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

•

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

Toate documentele noastre de cercetare sunt disponibile pe site-ul nostru:
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre/supporting-analyses.html
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