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Poliitikaosakondade teenused

MAJANDUS-, TEADUS- JA ELUKVALITEEDI POLIITIKA OSAKOND
Poliitikaosakond A abistab kvaliteetse eksperditeabe, ajakohaste analüüside ja sõltumatute uuringutega 
ECON-, EMPL-, ENVI-, ITRE- ja IMCO-komisjoni.  

Poliitikaosakond A 

1. vahendab komisjonide kontakte laiaulatusliku ekspertide võrgustikuga, kuhu kuuluvad
akadeemilise ringkonna esindajad ja konsultatsioonifirmad, ning mõttekodade, teiste ELi
institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

2. annab komisjonidele igas seadusandliku tsükli etapis asjatundlikku poliitilist nõu ning
koostab täpse ülesandepüstitusega sõltumatuid ja kvaliteetseid uuringuid, milles võetakse
arvesse poliitiliselt delikaatseid asjaolusid; toetab komisjone kontrollifunktsiooni täitmisel;

3. mitmekesistab komisjonide uurimistööd, et toetada Euroopa Liidu kodanike ja
parlamendiliikmete vahel sisukat arutelu, ning aitab tagada, et parlament töötab objektiivselt 
ja asjatundlikult;

4. haldab komisjonide ekspertteabe eelarvet, viib ellu projekte ja kasutab koordinaatorite
seatud nõudmiste täitmiseks välisekspertide teenuseid.

Parlamendi enda poliitikaanalüütikud ja -teadurid koostavad teabedokumente ja poliitikaanalüüse, mida 
neilt tellitakse või mida nad parlamendiliikmetega nõu pidamise tulemusena peavad vajalikuks esitada. 
Samuti esitavad nad ülevaateid ja taustteavet parlamendi presidendile ja peasekretärile. 

Tasustatud välisekspertidelt küsitakse teavet ja arvamusi üksnes parlamendikomisjoni taotlusel ja selleks 
on vajalik koordinaatorite eelnev luba. Komisjonide eelarves on selleks igal aastal ette nähtud teatav summa. 
Välisekspertide teenuseid kasutades peab poliitikaosakond tagama, et uurimistöö vastaks rangeimatele 
sõltumatus- ja kvaliteedinõuetele ning parlamendikomisjoni vajadustele. Seetõttu valitakse eksperdid 
hankemenetlusega, mis põhineb objektiivsetel valiku- ja hindamiskriteeriumidel. Poliitikaosakond jälgib 
tähelepanelikult, et ekspertide töö oleks uurimistaotlusega täielikult kooskõlas.  

Poliitikaosakonnad on uuringuüksused, kes abistavad parlamendi organeid (president, komisjonid ja 
peasekretär) seadusandlike ja institutsiooniliste ülesannete täitmisel. Nii parlamendi enda asjatundjad kui 
ka väliseksperdid aitavad komisjonidel ja teistel parlamendiorganitel koostada õigusakte ja teha 
demokraatlikku kontrolli.  

Ülevaate kõigist Euroopa Parlamendis pakutavatest uuringuteenustest leiate siit: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/sources.html 

Poliitikaosakondade eripära seisneb selles, et 

• nad on esmajoones komisjonide teenistuses ja täidavad nende teabetaotlusi,
• nad lähtuvad oma töös komisjonide seatud poliitilistest prioriteetidest,
• lisaks parlamendi enda ekspertidele pakuvad nad ka tasustatud välisekspertide teenuseid.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/sources.html
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Kõige sagedamini koostab poliitikaosakond A järgmisi väljaandeid. 

• Lühitutvustus („at a glance“ note) on konkreetse poliitika, seadusandliku ettepaneku, 
sündmuse või ürituse kahe lehekülje pikkune lühikokkuvõte, kus oluline teave esitatakse 
teksti ja graafikute abil, millele lisanduvad lingid ja lisalugemissoovitused. 

• Ülevaates (briefing) esitatakse kindla teema kohta taustteave, mida parlamendikomisjon saab 
kasutada näiteks raporti koostamisel. 

• Analüüs (in-depth analysis) on keskmise pikkusega dokument ja üldjuhul otseselt seotud 
oodatava seadusandliku ettepaneku või algatusraportiga. 

• Uuring (study) on pikemaajalise uurimise tulemusel koostatud dokument, milles võrreldakse 
tavaliselt liikmesriikide või kolmandate riikide seadusi või poliitikat. Neid tehakse 
valdkondades, mille kohta muid uuringuid ei leidu. Uuringule võib parlament toetuda oma 
edasises töös ning selle alusel võib teha edasise põhjalikuma uurimistöö. 

• Seminar (workshop) on eksperdirühma osalusel toimuv erikoosolek, kus käsitletakse 
parlamendikomisjonis tõstatatud teemat. Seminaril osalevad sõltumatud lepingulised 
eksperdid ülikoolidest ja teistest parlamendivälistest organisatsioonidest. Mõnel seminaril 
saab osaleda ka üldsus. 

KUIDAS POLIITIKAOSAKONNALT A EKSPERDIARVAMUST KÜSIDA 

Eksperdiarvamuse 
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eksperdiarvamust 
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komisjoni 
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Poliitikaosakond 
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SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJON 
Poliitikaosakonnas A on spetsiaalne töörühm, kes pakub siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile 
eksperditeavet ja nõu kõigis komisjoni pädevusvaldkondades. 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon vastutab kaupade, teenuste ja töötajate vaba liikumist, digitaalset 
ühtset turgu, tollipoliitikat, standardimist ning tarbijate majandushuve käsitlevate ELi eeskirjade 
õigusliku järelevalve ja kontrolli eest. IMCO-komisjoni volitused ja vastutusalad on loetletud Euroopa 
Parlamendi kodukorra V lisas.  

 

 
  

https://imconet.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//ET#GAX6
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//ET#GAX6
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VALIK SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI POOLT HILJUTI TELLITUD UURINGUID 
 
Tehisintellekt
 

Tehisintellekt: ELi kodanike ja tarbijate probleemid 

 

Ülevaates käsitletakse tehisintellektiga seonduva reguleerimist ning 
eelkõige seda, kuidas tagada, et tehisintellekt tooks kooskõlas 
Euroopa väärtuste ja põhimõtetega nii kodanikele kui ka 
kogukondadele kasu. Peamiselt keskendutakse selles andmete ja 
tarbijate kaitsele ning tuuakse välja tehisintellekti kasutamisega 
seotud ohud ja võimalused. Samuti määratakse kindlaks peamised 
kohaldatavad õiguslikud vahendid ning käsitletakse olulisemaid 
juriidilisi küsimusi. 

 

 

 
Majanduskasvu toetamine ning kodanikele ja ettevõtjatele majanduslike hüvede loomine 
 

Kaupade vaba liikumine ja tolliliit 

 

Uuring näitab, et tänu ühtsele turule on üleüldine tootlikkus kasvanud 
suurusjärgus 386 miljardit eurot aastas, sh põllumajandussektoris 19 
miljardi euro jagu ja tootmissektoris 367 miljardit euro jagu. 
Tolliliidust saadav kasu ulatub aga aastas 189 miljardi euroni, millest 
176 miljardit puudutab tootmissektorit ja 13 miljardit eurot 
põllumajandust. 

 

 

Teenuste ühtne turg 

 

Uuringus tuuakse välja, et Euroopa Parlamendi poolt teenuste vaba 
liikumise valdkonnas vastu võetud õigusaktid annavad aastas 236 
miljardi eurot rahalist kasu. Pärast 2019. aastat ulatub kasu juba 284 
miljardi euroni aastas teenuste direktiiviga hõlmatud valdkondades, 
80 miljardi euroni aastas kutseteenuste valdkonnas ja 20 miljardi 
euroni aastas avalike hangetega seotud teenuste valdkonnas. 

 

 

Riigihangete reguleerimine ELi tasandil 

 

Sellest uuringust selgub, et Euroopa Parlamendi hiljutisest 
seadusandlikust tegevusest saadav hinnanguline kasu ulatub 2,88 
miljardi euroni aastas, seda eelkõige tänu suuremale dünaamilisusele 
ja muudele majanduslikele kasuteguritele. Ühtlasi võimaldab 
riigihankeid käsitlevate ELi direktiivide rakendamine sõlmida 
lepinguid varasemast suuremas mahus, st vähem kui 200 miljardi 
euro asemel ligikaudu 525 miljardi euro väärtuses. 
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Majanduskasvu toetamine ning Euroopa kodanike ja ettevõtjate õiguste suurendamine 
 

Euroopa tarbijate kaitse õiguslikud aspektid 

 

Uuringus analüüsitakse tarbijakaitse valdkonda puudutavaid 
õiguslikke aspekte, pidades silmas, et Euroopa Parlamendi 7. ja 8. 
koosseisu ametiajal (2009–2019) tehti selles valdkonnas palju tööd. 
Uuringus käsitletakse tarbijakaitset ja (digitaalset) ühtset turgu 
puudutavaid poliitilisi arenguid ning juhitakse tähelepanu ELi 
tarbijatele antud uutele olulistele õigustele. 

 

 

Riigihangete reguleerimine ELi tasandil 

 

Uuringus hinnatakse Euroopa Parlamendi 7. ja 8. koosseisu ametiajal 
riigihangete valdkonnas võetud seadusandlike meetmete eesmärke 
ning hinnatakse, kuidas aitavad pooleliolevad algatused ELi eesmärke 
saavutada. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Poliitikaosakonna A kontaktandmed 

• Poliitikaosakonna A majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond 
ECON – EMPL – ENVI – ITRE – IMCO – poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• IMCO-komisjoni töörühm: Mariusz MACIEJEWSKI – mariusz.maciejewski@ep.europa.eu – 0032 228 34249  

• IMCO-komisjoni töörühm: Christina RATCLIFF – christina.ratcliff@ep.europa.eu – 0032 228 31254 

Kõikide uuringutega saate tutvuda veebisaidil  
https://www.europarl.europa.eu/committees/et/imco/supporting-analyses.html 
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