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Teminių skyrių paslaugos
Teminiai skyriai – mokslinių tyrimų skyriai, padedantys Parlamento organams (Pirmininkui, komitetams ir
generaliniam sekretoriui) vykdyti teisėkūros ir institucines užduotis. Jie teikia vidaus ir išorės ekspertines
žinias ir taip padeda komitetams ir kitiems Parlamento organams rengti teisės aktus ir vykdyti demokratinę
kontrolę.
Visų galimų mokslinių tyrimų paslaugų Europos Parlamente apžvalgą galite rasti:
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/sources.html.
Kuo teminiai skyriai skiriasi nuo kitų skyrių?
•
•
•

Jų pagrindinis tikslas – padėti komitetams ir tenkinti jų prašymus suteikti ekspertinių žinių.
Šie skyriai dirba atsižvelgdami į komitetų nustatytus politinius prioritetus.
Neskaitant vidaus specialistų teikiamų žinių, jie taip pat siūlo galimybę naudotis
mokamomis išorės ekspertų paslaugomis.

EKONOMIKOS, MOKSLO POLITIKOS IR GYVENIMO KOKYBĖS TEMINIS SKYRIUS
A teminis skyrius teikia aukštos kokybės ekspertines žinias, naujausią analizę ir nepriklausomus mokslinius
tyrimus komitetams, kuriems jis padeda: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ir IMCO.
A teminis skyrius:
1. padeda šiems komitetams palaikyti ryšius su plačiu ekspertų iš akademinių sluoksnių,
specializuotų konsultacijų įmonių, ekspertų grupių, kitų ES institucijų ir tarptautinių
organizacijų tinklu;
2. teikia šiems komitetams ekspertines konsultacijas įvairiais politikos klausimais ir rengia prie
konkrečių poreikių pritaikytus tyrimus bet kuriuo teisėkūros ciklo etapu; tyrimai yra
nepriklausomi, aukštos kokybės ir atliekami atsižvelgiant į opius politinius aspektus; padeda
komitetams atlikti tikrinimo užduotis;
3. komitetų užsakymu atliktus tyrimus panaudoja informacija pagrįstam ES piliečių ir
Parlamento narių dialogui; užtikrina, kad Parlamento darbas būtų atliekamas objektyviai ir kad
jį atliktų ekspertai;
4. administruoja komiteto ekspertams skirtą biudžetą, įgyvendina projektus, naudodamasis
išorės ekspertinėmis žiniomis, kad išpildytų komiteto koordinatorių nustatytus reikalavimus.
Teminiame skyriuje dirbantys politikos analitikai ir tyrėjai, gavę konkretų prašymą arba savo pačių
iniciatyva, asmeniškai konsultuodamiesi su Parlamento nariais, teikia informaciją ir rengia politikos analizę,
kai jų prireikia. Jie taip pat padeda Parlamento pirmininkui ir generaliniam sekretoriui rengti informacinius
pranešimus ir bendrojo pobūdžio informaciją.
Mokama išorės ekspertų pagalba teikiama tik komiteto prašymu, komiteto koordinatoriams priėmus
atitinkamą sprendimą. Šiuo tikslu komitetams kasmet skiriami tam tikri biudžeto asignavimai. Dirbdamas su
išorės ekspertais, teminis skyrius užtikrina, kad moksliniai tyrimai atitiktų aukščiausius nepriklausomumo ir
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kokybės standartus ir konkrečius komiteto poreikius. Šiuo tikslu išorės ekspertai atrenkami vykdant viešųjų
pirkimų procedūras, grindžiamas objektyviais atrankos ir sutarčių skyrimo kriterijais. Teminis skyrius atidžiai
prižiūri jų darbą ir užtikrina, kad tas darbas visapusiškai atitiktų mokslinio tyrimo užsakymą.
Dažniausiai teikiamos A teminio skyriaus paslaugos:
•

•
•
•

•

glausta apžvalga (At a glance)– dviejų puslapių apimties tyrimas, kuriame pateikiama glausta
konkrečios politikos srities, teisėkūros pasiūlymo arba įvykio santrauka, apimanti esminę
informaciją, kuri pateikiama tekstu ir grafiškai, taip pat įtraukiant nuorodas ir papildomos
literatūros rekomendacijas;
informacinis pranešimas (Briefing) – glaustas mokslinių tyrimų dokumentas, kuriame
pateikiama bendroji informacija labai konkrečia tema, kuri gali būti naudinga, pavyzdžiui,
rengiant komiteto pranešimą;
išsami analizė (In-depth analysis) – vidutinės apimties tyrimas, paprastai tiesiogiai susijęs su
būsimu pasiūlymu dėl teisės akto arba savo iniciatyva rengiamu pranešimu;
analitinis tyrimas (Study) – ilgesnės trukmės tyrimas, kurį dažnai sudaro lyginamosios
valstybių narių arba trečiųjų valstybių įstatymų arba politikos priemonių analizės tose srityse,
kurios dar nebuvo tirtos. Toks tyrimas gali būti tolesnės parlamentinės veiklos arba
konkretesnių tyrimų pagrindas;
praktinis seminaras (Workshop)– specialus susitikimas su ekspertų grupe siekiant aptarti
konkretų komiteto iškeltą klausimą. Į praktinį seminarą kviečiami nepriklausomi ekspertai iš
išorės organizacijų, pavyzdžiui, universitetų, su jais sudarant sutartis. Toks seminaras gali būti
atviras visuomenei, bet gali būti ir uždaras.

KAIP UŽSAKOMOS A TEMINIO SKYRIAUS PASLAUGOS?

Paslaugas
užsako
komiteto
koordinatorius.

Komiteto
koordinatoriai
sprendžia dėl
užsakymo.

Parlamento
nariai gali
pateikti
užsakymą per
savo komiteto
koordinatorių.

Išankstinio kitų
vidinių
Parlamento
organų
pritarimo
nereikia.

A teminis skyrius
teikia prašomą
paslaugą
pasinaudodamas
vidaus ištekliais
arba sudaro
sutartis su
ekspertais iš
išorės.

Mokslinis
tyrimas
skelbiamas
internete;
paprašius
galima gauti
atspausdintą
tyrimo kopiją.
Galima prašyti,
kad tyrimas
būtų
pristatytas
komitete.

IMCO KOMITETAS
A teminiame skyriuje yra speciali grupė, kuri teikia ekspertines žinias ir konsultacijas Vidaus rinkos ir
vartotojų apsaugos (IMCO) komitetui visais klausimais, įeinančiais į komiteto kompetencijos sritį.
IMCO komitetas yra atsakingas už teisės aktų leidėjo atliekamą ES taisyklių laisvo prekių ir paslaugų
judėjimo, laisvo specialistų judėjimo, bendrosios skaitmeninės rinkos, muitų politikos,
standartizacijos ir vartotojų ekonominių interesų srityse priežiūrą ir tikrinimą. IMCO komiteto įgaliojimai
ir pareigos išvardyti EP darbo tvarkos taisyklių V priede.
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KAI KURIE NAUJAUSI IMCO KOMITETO UŽSAKYTI MOKSLINIAI TYRIMAI
Dirbtinis intelektas
Dirbtinis intelektas. Iššūkiai ES piliečiams ir vartotojams
Šiame informaciniame pranešime nagrinėjamas dirbtinio intelekto
reguliavimas, t. y. būdai užtikrinti, kad dirbtinis intelektas būtų
naudingas piliečiams ir bendruomenėms pagal Europos vertybes ir
principus. Daugiausia dėmesio skiriama duomenims ir vartotojų
apsaugai, todėl pateikiamos dirbtinio intelekto prietaikų keliamos
grėsmės ir perspektyvos, nurodoma, kokios taikomos pagrindinės
teisinės sistemos, ir nagrinėjami svarbiausi teisiniai aspektai.

Indėlis į augimą. Ekonominės naudos teikimas piliečiams ir įmonėms
Laisvas prekių judėjimas ir muitų sąjunga
Šiame moksliniame tyrime nurodoma, kad bendrosios rinkos bendra
nauda, kalbant apie gamybą, kasmet siekia 386 mlrd. EUR:
19 mlrd. EUR žemės ūkio sektoriuje ir 367 mlrd. EUR gamybos
sektoriuje. O muitų sąjungos nauda kasmet siekia 189 mlrd. EUR:
176 mlrd. EUR gamybos sektoriuje ir 13 mlrd. EUR žemės ūkio
sektoriuje.

Bendroji paslaugų rinka
Šiame analitiniame tyrime nurodoma, kad EP priimtų teisės aktų dėl
laisvo paslaugų judėjimo nauda kasmet siekia 236 mlrd. EUR. Ši nauda
po 2019 m. padidės dar labiau – Paslaugų direktyvos srityje ji išaugs
iki 284 mlrd. EUR per metus, profesinių kvalifikacijų srityje – iki
80 mlrd. EUR ir paslaugų, susijusių su viešaisiais pirkimais, srityje – iki
20 mlrd. EUR per metus.

ES viešieji pirkimai
Šiame moksliniame tyrime nurodoma, kad apskaičiuota pastarojo
laikotarpio Parlamento teisėkūros veiklos nauda siekia iki
2,88 mlrd. EUR per metus, visų pirma dinamiškos ir kitokios
ekonominės naudos srityje. Įgyvendinus ES direktyvas viešojo pirkimo
srityje, taip pat padidėjo bendra sutarčių vertė – nuo mažiau kaip
200 mlrd. EUR iki maždaug 525 mlrd. EUR.
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Indėlis į augimą. Didesnių teisių ES piliečiams ir įmonėms užtikrinimas
ES vartotojų apsaugos teisiniai aspektai
Šiame analitiniame tyrime pateikiama teisinių Europos Sąjungos
vartotojų apsaugos teisinių aspektų analizė, kurioje apžvelgiamas 7osios ir 8-osios Europos Parlamento kadencijų laikotarpis (2009–
2019 m.). Jame nagrinėjami vartotojų apsaugos ir (skaitmeninės)
bendrosios rinkos politikos pokyčiai ir nurodoma, kokios naujos
esminės teisės suteiktos ES vartotojams.

ES viešieji pirkimai
Šiame analitiniame tyrime vertinami teisėkūros veiksmų tikslai viešųjų
pirkimų srityje per 7-ąją ir 8-ąją Parlamento kadencijas ir įvertinamas
dabartinių iniciatyvų indėlis siekiant ES tikslų.

A teminio skyriaus kontaktai
•

A teminis skyrius. Ekonomika, mokslo politika ir gyvenimo kokybė
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

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

•

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

Visus mūsų mokslinius tyrimus galima rasti mūsų interneto svetainėje
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/imco/supporting-analyses.html
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