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Storitve tematskih sektorjev

TEMATSKI SEKTOR ZA GOSPODARSKO IN ZNANSTVENO POLITIKO TER KAKOVOST 
ŽIVLJENJA

Tematski sektor A zagotavlja visokokakovostno strokovno znanje in neodvisne raziskave svojim odborom: 
ECON, EMPL, ENVI, ITRE in IMCO.  

Pomaga jim na različne načine: 

1. povezuje jih z obsežno mrežo strokovnjakov iz akademskega sveta, s specializiranimi
svetovalnimi podjetji, možganskimi trusti, drugimi institucijami EU in mednarodnimi
organizacijami;

2. kadarkoli v zakonodajnem ciklu jim nudi neodvisno in visokokakovostno strokovno
svetovanje o politikah in skrbno izbrane raziskave, pri čemer upošteva politično občutljiva
vprašanja; podpira odbore pri izvajanju nadzorne vloge;

3. spreminja namembnost raziskav, ki jih naročajo odbori, in tako podpira ozaveščeno
sodelovanje med državljani EU in poslanci; zagotavlja, da je parlamentarno delo opravljeno
objektivno in strokovno;

4. gospodari s sredstvi, ki jih imajo odbori na voljo za strokovno pomoč, vodi projekte in pri tem
uporablja zunanjo strokovno pomoč, da izpolni zahteve koordinatorjev.

Notranji politični analitiki in raziskovalci na zahtevo ali na lastno pobudo in po osebnem posvetovanju s 
poslanci zagotovijo namenske informacije in politične analize. S pripravo briefingov in informativnega 
gradiva pri delu pomagajo tudi predsedniku in generalnemu sekretarju. 

Plačana zunanja strokovna pomoč se zagotovi izključno na zahtevo odbora, ki jo odobrijo koordinatorji. 
Odbori v ta namen vsako leto dobijo ustrezna proračunska sredstva. Kadar tematski sektor sodeluje z 
zunanjimi strokovnjaki, poskrbi, da raziskave izpolnjujejo najvišje standarde neodvisnosti in kakovosti ter da 
ustrezajo specifičnim potrebam posameznih odborov. Zato so strokovnjaki izbrani s postopkom javnega 

Tematski sektorji so raziskovalne enote, ki parlamentarnim organom (predsedniku, odborom in 
generalnemu sekretarju) nudijo podporo pri izvajanju zakonodajnih in institucionalnih nalog. Odborom 
Evropskega parlamenta in drugim parlamentarnim organom zagotavljajo pomoč zunanjih in notranjih 
strokovnjakov ter jim tako pomagajo pri oblikovanju zakonodaje in izvajanju demokratičnega nadzora.  

Pregled vseh raziskovalnih storitev, ki jih nudi Evropski parlament, je na voljo na naslovu: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/sources.html 

Tematski sektorji so edinstveni, saj: 

• so v službi odborov in se odzivajo na njihove potrebe po strokovnem znanju;
• pri delu izhajajo iz političnih prednostnih nalog, ki si jih zastavijo odbori;
• poleg tega, da nudijo podporo notranjih strokovnjakov, sodelujejo tudi s plačanimi

zunanjimi strokovnjaki.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/sources.html
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naročanja, ki temelji na objektivnih merilih za izbor in podelitev pogodbe. Njihovo delo nato tematski sektor 
pozorno nadzoruje, da zagotovi skladnost z izvirnim zahtevkom za raziskavo.  

Najpogostejši raziskovalni izdelki tematskega sektorja A so: 

• Na kratko: dvostranska predstavitev strni posamezne politike, zakonodajne predloge ali 
dogodke ter v besedi in sliki povzame bistvene informacije, ponudi spletne povezave in 
predlaga nadaljnje vire. 

• Briefing: zgoščena predstavitev natančno opredeljenih tem z ustrezno razlago in ozadjem, 
tako da jih je mogoče v odboru uporabiti pri sestavljanju poročila. 

• Poglobljena analiza: srednje dolga predstavitev, ki je običajno neposredno povezana z 
zakonodajnim predlogom ali samoiniciativnim poročilom, ki je v pripravi. 

• Študija: pri dolgoročnih študijah gre pogosto za primerjavo zakonov ali politik držav članic ali 
tretjih držav na področjih, za katera še ni na voljo analiz. Uporabijo se lahko kot osnova za 
kasnejše parlamentarno delo ali za bolj usmerjene raziskave. 

• Delavnica: namensko srečanje s skupino strokovnjakov na temo, ki jo želi odbor natančneje 
obravnavati. Delavnice so možnost za zgoščeno sodelovanje neodvisnih strokovnjakov iz 
različnih zunanjih organizacij, na primer univerz, niso pa nujno odprte za javnost. 

 
KAKO SE TEMATSKI SEKTOR A ZAPROSI ZA STROKOVNO POMOČ? 
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ODBOR ITRE NA KRATKO 
 
V tematskem sektorju A Odboru za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) na vseh področjih, za katera 
je pristojen, strokovno pomoč in svetovanje zagotavlja posebna skupina. 

Odbor je pristojen za oblikovanje industrijskih, raziskovalnih in inovacijskih politik ter politik, povezanih z 
energijo. Njegove pristojnosti in obveznosti so navedene v Prilogi V Poslovnika Evropskega parlamenta.  

 
  

https://itrenet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.default.html?displayTab=contact-information&
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//SL#GAX6
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NEKAJ NOVEJŠIH ŠTUDIJSKIH DOKUMENTOV, KI JIH JE NAROČIL ODBOR ITRE 
Raziskave:

Evropa – globalni center za odlične raziskave 

 

Svet raziskav in inovacij postaja vse bolj večpolaren, odkar se je 
vodilnim na področju znanosti in tehnologije pridružila Kitajska. Za EU 
povečane svetovne raziskovalne zmogljivosti pomenijo večji svetovni 
nabor talentov in več priložnosti za specializacijo, obenem pa tudi 
večjo konkurenco pri naložbah, med talenti ter za vlogo svetovne 
vodilne sile na kritičnih tehnoloških področjih. 

 

 

Brexit in Obzorje Evropa 

 

Dokument povzema predstavitve in razprave z delavnice z naslovom 
„Brexit and Horizon Europe (Brexit in Obzorje Evropa)“, ki je potekala 
21. novembra 2018 in na kateri so udeleženci ocenjevali učinek 
brexita na program Obzorje Evropa. 

 

 

IKT: 

Uvedba omrežja 5G: stanje v Evropi, ZDA in Aziji 

 

Poglobljena analiza primerja uvajanje omrežja 5G v EU z drugimi 
vodilnimi gospodarstvi – ZDA, Kitajsko, Japonsko, Republiko Korejo, 
Singapurjem in Tajvanom. Pri več kazalnikih se je EU dobro izkazala, a 
to ni zgolj tekma na kratke proge. Tehnologija 5G je namreč bolj 
kompleksna kot predhodne brezžične tehnologije in jo moramo 
obravnavati kot dolgoročen projekt za reševanje tehničnih izzivov in 
razvoj jasnega poslovnega modela. 

 

 

Gostovanje: eno leto po začetku izvajanja 

 

Poglobljena analiza s pregledom maloprodajnih in veleprodajnih 
trgov preučuje učinek enoletnega izvajanja uredbe EU o gostovanju, 
s katero so bila uvedena pravila o „gostovanju kot doma“. 
Ugotovljeno je bilo, da je večina deležnikov zadovoljna z delovanjem 
maloprodajnega trga gostovanja, na veleprodajnem trgu pa je treba 
spremeniti veleprodajno cenovno kapico, da bodo operaterji 
mobilnih navideznih omrežij bolj konkurenčni. 

 

 



IPOL | Tematski sektor za gospodarsko in znanstveno politiko ter kakovost življenja 
 

 

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Mnenja avtorjev, izražena v tem dokumentu, niso nujno uradno stališče Evropskega 
parlamenta. Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da se navede vir ter da je Evropski parlament 
o tem predhodno obveščen in prejme izvod. © Evropska unija, 2019.  
 
Rokopis dokončan: maj 2019. Objava: junij 2019. 
Odgovorna administratorka: Francesca BELTRAME. Uredniška pomoč: Roberto BIANCHINI. 
 
IP/A/ITRE/2019-02 
 
Print  ISBN 978-92-846-5201-3 | doi:10.2861/6659 | QA-01-19-596-SL-C 
PDF ISBN 978-92-846-5193-1 | doi:10.2861/936866 | QA-01-19-596-SL-N 

 

Energija: 
 

Povezovanje sektorjev: kako okrepiti povezovanje v EU, da bi spodbudili stabilnost omrežij in 
razogljičenje? 

 

Za povezovanje sektorjev bi bila potrebna večja povezanost med 
sektorjem končne rabe energije in sektorjem oskrbe z energijo. Tako 
bi izboljšali učinkovitost in prožnost energetskega sistema, pa tudi 
njegovo zanesljivost in ustreznost. Poleg tega lahko povezovanje 
sektorjev pomaga tudi znižati stroške razogljičenja. Da bi čim bolje 
izkoristili potencial povezovanja sektorjev pri različnih oblikah končne 
rabe in oskrbe, je treba odpraviti obstoječe tehnološko-ekonomske, 
politične in regulativne ovire. 

 

 

Nacionalne strategije za obnovljive vire energije: energetska učinkovitost, obnova stavb in lastna 
poraba 

 

Poročilo povzema predstavitve in razprave z delavnice z enakim 
naslovom, ki je potekala 22. februarja 2018. Na delavnici so razpravljali 
o nacionalnih strategijah v zvezi s cilji energetske učinkovitosti in 
drugih politikah, med drugim tudi o obnovi stavb in o lastni 
proizvodnji električne energije. Predstavljeno in ocenjeno je bilo 
aktualno stanje ter opredeljene možne pobude za učinkovito 
reševanje teh izzivov. 

 

 

 
 
 
 
 

Tematski sektor A – kontaktni podatki 

Tematski sektor A – gospodarska in znanstvena politika ter kakovost življenja 
ECON – EMPL – ENVI – ITRE – IMCO – poldep-economy-science@ep.europa.eu 

ekipa ITRE: Frédéric GOUARDERES – frederic.gouarderes@europarl.europa.eu – 0032 228 34484 

ekipa ITRE: Francesca BELTRAME – francesca.beltrame@europarl.europa.eu – 0032 228 32146 

ekipa ITRE: Miklos GYOERFFI – miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu – 0032 228 32505 

Vsi študijski dokumenti odbora so na voljo na njegovem spletišču:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/sl/itre/supporting-analyses.html 

 

mailto:poldep-economy-science@ep.europa.eu
mailto:frederic.gouarderes@europarl.europa.eu
mailto:francesca.beltrame@europarl.europa.eu
mailto:miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/committees/sl/itre/supporting-analyses.html

	Storitve tematskih sektorjev
	TEMATSKI SEKTOR ZA GOSPODARSKO IN ZNANSTVENO POLITIKO TER KAKOVOST ŽIVLJENJA
	15BODBOR ITRE NA KRATKO
	18BNEKAJ NOVEJŠIH ŠTUDIJSKIH DOKUMENTOV, KI JIH JE NAROČIL ODBOR ITRE

	Tematski sektor A zagotavlja visokokakovostno strokovno znanje in neodvisne raziskave svojim odborom: ECON, EMPL, ENVI, ITRE in IMCO. 
	Pomaga jim na različne načine: 
	1. povezuje jih z obsežno mrežo strokovnjakov iz akademskega sveta, s specializiranimi svetovalnimi podjetji, možganskimi trusti, drugimi institucijami EU in mednarodnimi organizacijami;
	2. kadarkoli v zakonodajnem ciklu jim nudi neodvisno in visokokakovostno strokovno svetovanje o politikah in skrbno izbrane raziskave, pri čemer upošteva politično občutljiva vprašanja; podpira odbore pri izvajanju nadzorne vloge; 
	3. spreminja namembnost raziskav, ki jih naročajo odbori, in tako podpira ozaveščeno sodelovanje med državljani EU in poslanci; zagotavlja, da je parlamentarno delo opravljeno objektivno in strokovno;
	4. gospodari s sredstvi, ki jih imajo odbori na voljo za strokovno pomoč, vodi projekte in pri tem uporablja zunanjo strokovno pomoč, da izpolni zahteve koordinatorjev.
	Notranji politični analitiki in raziskovalci na zahtevo ali na lastno pobudo in po osebnem posvetovanju s poslanci zagotovijo namenske informacije in politične analize. S pripravo briefingov in informativnega gradiva pri delu pomagajo tudi predsedniku in generalnemu sekretarju.
	Plačana zunanja strokovna pomoč se zagotovi izključno na zahtevo odbora, ki jo odobrijo koordinatorji. Odbori v ta namen vsako leto dobijo ustrezna proračunska sredstva. Kadar tematski sektor sodeluje z zunanjimi strokovnjaki, poskrbi, da raziskave izpolnjujejo najvišje standarde neodvisnosti in kakovosti ter da ustrezajo specifičnim potrebam posameznih odborov. Zato so strokovnjaki izbrani s postopkom javnega naročanja, ki temelji na objektivnih merilih za izbor in podelitev pogodbe. Njihovo delo nato tematski sektor pozorno nadzoruje, da zagotovi skladnost z izvirnim zahtevkom za raziskavo. 
	Najpogostejši raziskovalni izdelki tematskega sektorja A so:
	 Na kratko: dvostranska predstavitev strni posamezne politike, zakonodajne predloge ali dogodke ter v besedi in sliki povzame bistvene informacije, ponudi spletne povezave in predlaga nadaljnje vire.
	 Briefing: zgoščena predstavitev natančno opredeljenih tem z ustrezno razlago in ozadjem, tako da jih je mogoče v odboru uporabiti pri sestavljanju poročila.
	 Poglobljena analiza: srednje dolga predstavitev, ki je običajno neposredno povezana z zakonodajnim predlogom ali samoiniciativnim poročilom, ki je v pripravi.
	 Študija: pri dolgoročnih študijah gre pogosto za primerjavo zakonov ali politik držav članic ali tretjih držav na področjih, za katera še ni na voljo analiz. Uporabijo se lahko kot osnova za kasnejše parlamentarno delo ali za bolj usmerjene raziskave.
	 Delavnica: namensko srečanje s skupino strokovnjakov na temo, ki jo želi odbor natančneje obravnavati. Delavnice so možnost za zgoščeno sodelovanje neodvisnih strokovnjakov iz različnih zunanjih organizacij, na primer univerz, niso pa nujno odprte za javnost.
	KAKO SE TEMATSKI SEKTOR A ZAPROSI ZA STROKOVNO POMOČ?
	ODBOR ITRE NA KRATKO
	V tematskem sektorju A Odboru za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) na vseh področjih, za katera je pristojen, strokovno pomoč in svetovanje zagotavlja posebna skupina.
	Odbor je pristojen za oblikovanje industrijskih, raziskovalnih in inovacijskih politik ter politik, povezanih z energijo. Njegove pristojnosti in obveznosti so navedene v Prilogi V Poslovnika Evropskega parlamenta. 
	NEKAJ NOVEJŠIH ŠTUDIJSKIH DOKUMENTOV, KI JIH JE NAROČIL ODBOR ITRE
	Raziskave:
	IKT:
	Energija:

