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A tematikus főosztályok szolgáltatásai

GAZDASÁGPOLITIKAI, TUDOMÁNYPOLITIKAI ÉS ÉLETMINŐSÉGI TEMATIKUS 
FŐOSZTÁLY
Az A. Tematikus Főosztály magas színvonalú szakértői segítséget, naprakész elemzést és független kutatást 
biztosít az általa támogatott bizottságok, azaz az ECON, az EMPL, az ENVI, az ITRE és az IMCO számára. 

Az A. Tematikus Főosztály az alábbiak révén támogatja a bizottságokat: 

1. a bizottságok összekapcsolása tudományos szakértőkből, szaktanácsadó szervezetekből,
agytrösztökből, más uniós intézményekből és nemzetközi szervezetekből álló, széles körű
szakértői hálózattal;

2. független, magas színvonalú, a politikailag érzékeny szempontokat figyelembe vevő
szakpolitikai tanácsadás és gondosan célzott kutatás biztosítása a jogalkotási ciklus bármely
szakaszában; a bizottságok ellenőrző szerepének támogatása;

3. a bizottsági kutatás új, az uniós polgárok és a képviselők tájékozott szerepvállalását
támogató célokra történő felhasználása; annak biztosítása, hogy a parlamenti munkát
tárgyilagos módon szakértők végezzék;

4. a bizottsági szakértői költségvetések kezelése, projektek végrehajtása külső szakértői
segítség felhasználásával, a bizottsági koordinátorok által támasztott követelményeknek való
megfelelés céljából.

A belső politikai elemzők és kutatók eseti tájékoztatást adnak és szakpolitikai elemzéseket készítenek vagy 
egyedi kérésre válaszolva, vagy saját kezdeményezésükre és képviselőkkel folytatott személyes 
tanácskozást követően. Emellett tájékoztatók készítésével és háttér-információkkal is segítik az elnök és a 
főtitkár munkáját. 

Külső, fizetett szakértőket kizárólag a bizottság kérésére, a bizottsági koordinátorok határozatát követően 
lehet igénybe venni. A bizottságok számára minden évben költségvetési előirányzatokat különítenek el erre 
a célra. Külső szakértőkkel folytatott együttműködés esetén a tematikus főosztály biztosítja, hogy a kutatás 

A tematikus főosztályok kutatási osztályok, amelyek jogalkotási és intézményi feladataik ellátása során 
támogatják a parlamenti szerveket (az elnököt, a bizottságokat és a főtitkárt). Házon belüli és külső 
szakértői segítséget nyújtanak a bizottságok és egyéb parlamenti szervek számára a jogszabályok 
kialakításában és a demokratikus ellenőrzés gyakorlásában.  

Az Európai Parlament által kínált összes kutatási szolgáltatás áttekintése az alábbi weboldalon található 
meg: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/sources.html 

Mi teszi egyedivé a tematikus főosztályokat? 

• Feladatuk kifejezetten a bizottságok kiszolgálása, és a bizottságok szakértői segítségre
irányuló kéréseit teljesítik.

• A bizottságok által meghatározott elsődleges politikai célok alapján működnek.
• A belső szakértők által nyújtott hagyományos támogatáson túlmenően fizetett külső

szakértők igénybevételét is lehetővé teszik.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/sources.html
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megfeleljen a legmagasabb szintű függetlenségi és minőségi követelményeknek, és kielégítse a bizottság 
egyedi igényeit. Ezért a külső szakértőket objektív kiválasztási és odaítélési kritériumokon alapuló 
közbeszerzési eljárások keretében választják ki. A tematikus főosztály ezt követően szoros figyelemmel kíséri 
a külső szakértők munkáját annak biztosítása érdekében, hogy az maradéktalanul megfeleljen az eredeti 
kutatási megbízásnak.  

Az A. Tematikus Főosztály által készített leggyakoribb kutatási dokumentumok a következők: 

• Rövid áttekintés: 2 oldalas kutatási dokumentum, amely tömören összefoglal egy-egy 
szakpolitikát, jogalkotási javaslatot vagy eseményt, szövegesen és ábrákkal megadva a 
lényeges információkat, valamint linkekkel és további olvasnivalóra vonatkozó ajánlásokkal 
kiegészítve azokat. 

• Tájékoztató (Briefing): tömör kutatási dokumentum, amely háttér-információkkal szolgál 
szorosan meghatározott témákhoz, amelyek felhasználhatók például egy bizottsági jelentés 
elkészítéséhez. 

• Részletes elemzés: közepes terjedelmű kutatási dokumentum, amely általában közvetlenül 
kapcsolódik valamely aktuális jogalkotási javaslathoz vagy saját kezdeményezésű jelentéshez. 

• Tanulmány: hosszabb távra szóló kutatási dokumentum, amely rendszerint uniós tagállamok 
vagy harmadik országok jogszabályait vagy politikáit egymással összevető vizsgálatokat kínál 
olyan területeken, ahol ilyen elemzés még nem áll rendelkezésre. Ezek a vizsgálatok a későbbi 
parlamenti munka vagy a még célirányosabb kutatás alapját képezhetik. 

• Munkaértekezlet: a bizottság által felvetett konkrét kérdéssel foglalkozó szakértői csoporttal 
való találkozás. A munkaértekezlet szerződéses alapon külső szervezetek – például egyetemek 
– független szakértőit vonja be a munkába, és nem feltétlenül nyitott a nagyközönség 
számára. 

HOGYAN KELL SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉGET KÉRNI AZ A. TEMATIKUS FŐOSZTÁLYTÓL? 
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segítséget a 
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kérhetnek.  

Az egyes 
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FÓKUSZBAN AZ ECON BIZOTTSÁG 
Az A. Tematikus Főosztályon belül egy külön csoport nyújt szakértői segítséget és ad tanácsot a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságnak (IMCO) a bizottság hatáskörébe tartozó valamennyi 
területen. 

Az IMCO bizottság az áruk és szolgáltatások szabad mozgására, a szakemberek szabad mozgására, a 
digitális egységes piacra, a vámpolitikára, a szabványosításra és a fogyasztók gazdasági érdekeire 
vonatkozó uniós szabályok jogalkotói felügyeletéért és ellenőrzéséért felelős. Az IMCO bizottság hatáskörét 
és felelősségét az EP eljárási szabályzatának V. melléklete tartalmazza.  

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//HU#GAX6
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VÁLOGATÁS AZ IMCO BIZOTTSÁG ÁLTAL A KÖZELMÚLTBAN KÉRT KUTATÁSI 
DOKUMENTUMOKBÓL 
 
Mesterséges intelligencia:
 

Mesterséges intelligencia: Kihívások az uniós polgárok és fogyasztók számára 

 

Ez a tájékoztató a mesterséges intelligencia (MI) szabályozásával 
foglalkozik, nevezetesen azzal, hogy miként biztosítható, hogy az MI 
az európai értékeknek és elveknek megfelelően a polgárok és a 
közösségek javát szolgálja. Az adat- és fogyasztóvédelemre 
összpontosítva a tájékoztató bemutatja az MI alkalmazásának 
kockázatait és kilátásait, azonosítja az alkalmazandó fő jogi 
rendszereket, és megvizsgál több kulcsfontosságú jogi kérdést. 

 

 

 
Hozzájárulás a növekedéshez – Gazdasági előnyök biztosítása a polgárok és az üzleti vállalkozások 
számára: 
 

Az áruk szabad mozgása és a vámunió 

 

A kutatás szerint az egységes piac összesített hatása a kimenet 
tekintetében évente 386 milliárd euró, ebből 19 milliárd a 
mezőgazdaságban és 367 milliárd pedig a feldolgozóiparban 
keletkezett. Ezzel összevetve a vámunióból származó előnyök évi 189 
milliárd eurót tesznek ki, amiből 176 milliárd euró a feldolgozóipari, 
13 milliárd euró pedig a mezőgazdasági ágazatból származik. 

 

 

A szolgáltatások egységes piaca 

 

A tanulmány szerint az EP által a szolgáltatások szabad mozgása 
területén elfogadott jogszabályokból származó előnyök évi 236 
milliárd eurót jelentenek. Ezek az előnyök 2019 után tovább 
növekednek, és a szolgáltatási irányelv által szabályozott területen 
elérik az évi 284 milliárd eurót, a szakmai szolgáltatások területén az 
évi 80 milliárd eurót, a közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások 
területén pedig az évi 20 milliárd eurót. 

 

 

Európai közbeszerzés 

 

E kutatás szerint az Európai Parlament közelmúltbeli jogalkotási 
fellépéseinek becsült előnyei éves szinten elérik a 2,88 milliárd eurót 
– elsősorban dinamikus és egyéb gazdasági előnyök terén. 
Ugyanakkor az európai irányelvek közbeszerzések terén történő 
végrehajtásának köszönhetően az odaítélt közbeszerzések értéke a 
200 milliárd eurót sem elérő összegről mintegy 525 milliárd euróra 
nőtt. 
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Hozzájárulás a növekedéshez – Az európai polgárok és vállalkozások jogainak javítása: 
 

Az európai fogyasztók védelmének jogi szempontjai 

 

Ez a tanulmány az európai fogyasztók védelmével kapcsolatban az 
Európai Parlament 7. és 8. jogalkotási ciklusban (2009–2019) 
bekövetkezett előrelépések jogi szempontjait elemzi. Megvizsgálja a 
fogyasztóvédelem és a (digitális) egységes piac területén 
bekövetkezett szakpolitikai fejleményeket, és azonosítja az uniós 
fogyasztók számára kínált új anyagi jogokat. 

 

 

Európai közbeszerzés 

 

A tanulmány értékeli a közbeszerzés területén a 7. és 8. jogalkotási 
ciklusban végrehajtott jogalkotási fellépések céljait, és megvizsgálja 
az aktuális kezdeményezések uniós célokhoz való hozzájárulását. 

 

 

 
 
 
 
 

Az A. tematikus főosztály elérhetőségei 

• A. Tematikus Főosztály – Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

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

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

Minden kutatási dokumentumunk elérhető honlapunkon:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/imco/supporting-analyses.html 
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