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Услуги на тематичните отдели 

ТЕМАТИЧЕН ОТДЕЛ ПО ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА, НАУКАТА И 
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА

Тематичен отдел А предоставя висококачествени експертни знания, актуален анализ и независими изследвания 
на комисиите, които подкрепя: ECON, EMPL, ENVI, ITRE и IMCO.  

Тематичният отдел А обслужва комисиите си чрез: 

1. осигуряване на връзка на комисиите с обширна мрежа от експерти от академичните среди,
специализирани консултантски дружества и мозъчни тръстове, други институции на ЕС и
международни организации;

2. предоставяне на експертни политически консултации и целенасочени изследвания на всеки етап от
законодателния цикъл, който е независим, с високо качество и с отчитане на политическата
чувствителност; оказване на подкрепа за контролната функция на комисиите;

3. промяна на целите на научните изследвания, извършвани за комисиите, в подкрепа на
информирания диалог между гражданите на ЕС и членовете на ЕП; гарантиране, че парламентарната
дейност се извършва обективно и от експерти;

4. управление на бюджетните средства за експертни оценки на комисиите, с цел изпълнението на
проекти чрез използване на външни експертни оценки за удовлетворяване на изискванията на
координаторите на комисиите.

В отговор на конкретно искане или по собствена инициатива и след лични консултации с членовете на ЕП 
вътрешните политически анализатори и изследователи предоставят ad hoc информация и политически анализ. 
Те подкрепят също така дейността на председателя и на генералния секретар, като изготвят общи прегледи 
(briefings) и предоставят съпътстваща информация. 

Външен платен експертен опит се предоставя изключително по искане на комисията въз основа на решение на 
координаторите на комисията. За тази цел всяка година на комисиите се разпределят бюджетни кредити. При 
работа с външни експерти тематичният отдел гарантира, че научните изследвания отговарят на най-високите 

Тематичните отдели са изследователски отдели, които подкрепят парламентарните органи (председател, 
комисии и генерален секретар) в изпълнението на техните законодателни и институционални задачи. Те 
предоставят вътрешни и външни експертни знания за подкрепа на комисиите и други парламентарни органи 
при оформянето на законодателството и упражняването на демократичен контрол.  

За преглед на всички налични научноизследователски услуги, които Европейският парламент може да 
предложи, моля, посетете: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/sources.html 

Тематичните отдели са единствени по рода си. 

• Те са предназначени да служат на комисиите и отговарят на техните искания за експертен
опит.

• Те функционират въз основа на политически приоритети, определени от комисиите.

• Те също така предлагат достъп до платени външни експерти в допълнение към подкрепата от
страна на специалистите, които работят в самата институция.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/sources.html
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стандарти за независимост и качество и съответстват на специфичните нужди на комисията. За тази цел външни 
експерти се подбират чрез процедури за възлагане на обществени поръчки въз основа на обективни критерии 
за подбор и възлагане. След това тематичният отдел следи отблизо тяхната работа, за да се гарантира, че тя е в 
пълно съответствие с искането за научни изследвания.  

Най-често срещаните продукти за научни изследвания, предоставяни от Тематичен отдел А, са: 

• Накратко: изследователски документ от 2 страници, предоставящ кратко резюме на дадена 
политика, законодателно предложение или събитие, като включва съществена информация под 
формата на текст и графики, както и връзки и предложения за допълнителна литература по 
въпроса. 

• Общ преглед: кратък изследователски документ, предоставящ контекстуална информация за 
строго определени теми, които могат да бъдат взети предвид например при изготвянето на 
доклад на дадена комисия. 

• Задълбочен анализ: изследователски документ със средна дължина, обикновено пряко свързан 
с предстоящо законодателно предложение или с доклад по собствена инициатива. 

• Проучване: дългосрочен изследователски документ, обикновено предлагащ сравнителни 
проучвания на закони или политики на държави членки или трети държави в области, в които 
такъв анализ липсва. Те могат да формират основата за по-късна парламентарна работа или за 
по-целенасочени научни изследвания. 

• Семинар: специално заседание с група от експерти, на което се разглежда конкретен въпрос, 
повдигнат от дадена комисия. В рамките на работния семинар има независими експерти, които 
са наети от външни организации, като например университети, и не е задължително той да бъде 
отворен за обществеността. 

 

КАК СЕ ИЗИСКВА ЕКСПЕРТЕН ОПИТ ОТ ТЕМАТИЧНИЯ ОТДЕЛ А? 
 

Искането за 
експертен опит 

се отправя от 
координатор на 

комисия.  

Отделните 
членове на ЕП 

могат да 
подават 

искания за 
експертен опит 

чрез 
координатора 

на своята 
комисия. 

 

Координаторите 
на комисията 

вземат решение 
по това искане. 

Не се изисква 
предварително 

одобрение от 
други вътрешни 
парламентарни 

органи. 

 

Тематичният 
отдел А 

предоставя 
вътрешно 

поисканите 
експертни 

становища или 
ги възлага на 

външни 
изследователи. 

 

Изследователският 
документ се 
публикува в 
интернет и е 

достъпен и на 
хартиен носител 
при поискване. 

Може да бъде 
поискано 

представяне в 
комисията. 

 

АКЦЕНТ ВЪРХУ КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (IMCO) 
 

В рамките на Тематичен отдел А специален екип предоставя експертен опит и консултации на комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) във всички области на компетентност на комисията. 

Комисията IMCO носи отговорност за законодателния надзор и контрола по отношение на правилата на ЕС в 
областта на свободното движение на стоки и услуги, свободното движение на специалисти, цифровия 
единен пазар, политиката в областта на митниците, стандартизацията и икономическите интереси на 
потребителите. Правомощията и отговорностите на комисията IMCO са изброени в приложение V към 
Правилника за дейността на ЕП.  

https://imconet.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//BG#GAX6
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//BG#GAX6
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ПОДБОР НА СКОРОШНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДОКУМЕНТИ, ПОИСКАНИ ОТ 
КОМИСИЯТА IMCO 
 
Изкуствен интелект:
 

Изкуствен интелект: Предизвикателства за гражданите и потребителите в ЕС 

 

Настоящият общ преглед третира въпроса за регулирането на 
изкуствения интелект (ИИ), а именно как да се гарантира, че ИИ е от 
полза за гражданите и общностите, в съответствие с европейските 
ценности и принципи. Като се съсредоточава върху данните и 
защитата на потребителите, прегледът представя рисковете и 
перспективите за приложенията на ИИ, определя основните правни 
режими, които се прилагат, и разглежда набор от ключови правни 
въпроси. 

 

 

 
Принос към растежа – Предоставяне на икономически ползи за гражданите и предприятията 
 

Свободно движение на стоки и митнически съюз 

 

Проучването показва, че общият ефект от единния пазар по 
отношение на производството възлиза на 386 милиарда евро 
годишно, като 19 милиарда са в селското стопанство и 367 милиарда 
в производството. За сравнение, ползите от митническия съюз 
възлизат на 189 милиарда евро годишно, като са налице 176 
милиарда евро в производството и 13 милиарда евро в 
селскостопанския сектор. 

 

 

Единният пазар на услуги 

 

Проучването показва, че ползите от законодателството, прието от ЕП 
в областта на свободното движение на услуги, възлизат на 236 
милиарда евро годишно. След 2019 г. тези ползи ще нараснат на 284 
милиарда евро годишно в областта, обхваната от Директивата за 
услугите, на 80 милиарда евро годишно в областта на 
професионалните услуги и 20 милиарда евро годишно в областта на 
услугите, свързани с обществените поръчки. 

 

 

Европейски обществени поръчки 

 

Проучването показва, че очакваната полза от неотдавнашните 
законодателни дейности на Европейския парламент възлиза на 
общо до 2,88 милиарда евро годишно — предимно в областта на 
динамичните и други икономически ползи. Същевременно 
прилагането на директивите на ЕС в областта на обществените 
поръчки доведоха до увеличение на общите средства от по-малко от 
200 милиарда евро до приблизително 525 милиарда евро. 
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Принос за растежа — осигуряване на по-добри права за европейските граждани и 
предприятия: 
 

Правни аспекти на защитата на европейските потребители 

 

Това проучване съдържа анализ на правните аспекти на защитата на 
европейските потребители, задълбочени по време на 7-ия и 8-ия 
законодателен мандат на Европейския парламент (2009—2019 г.). То 
разглежда развитието на политиката в областта на защитата на 
потребителите и (цифровия) единен пазар и определя нови 
съществени права, които се предлагат на потребителите в ЕС. 

 

 

Европейски обществени поръчки 

 

Настоящото проучване оценява целите на законодателните 
действия в областта на обществените поръчки по време на 7-ия и 8-
ия парламентарен мандат и оценява приноса на текущите 
инициативи за постигането на целите на ЕС. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Контакти за тематичен отдел А 

• Тематичен отдел А – политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• Екип на комисията IMCO: Мариуш Мачейевски – mariusz.maciejewski@ep.europa.eu – 0032 228 34249  

• Екип на комисията IMCO: Кристина Ратклиф – christina.ratcliff@ep.europa.eu - 0032 228 31254 
Всички наши изследователски документи са на разположение на нашия уебсайт:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/supporting-analyses.html 
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