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Politikas departamentu pakalpojumi

EKONOMIKAS, ZINĀTNES UN DZĪVES KVALITĀTES POLITIKAS DEPARTAMENT
Politikas departaments A nodrošina kvalitatīvas specializētās zināšanas, atjauninātas analīzes un neatkarīgus 
pētījumus komitejām, ko tas atbalsta: ECON, EMPL, ENVI, ITRE un IMCO.  

Politikas departaments A palīdz savām komitejām: 

1. sasaistot komitejas ar plašu ekspertu tīklu akadēmiskajā vidē, specializētiem konsultāciju
uzņēmumiem, ideju laboratorijām, citām ES iestādēm un starptautiskām organizācijām;

2. jebkurā likumdošanas cikla posmā nodrošinot neatkarīgas un augstas kvalitātes ekspertu
konsultācijas, tajās uzmanību pievēršot politiski jutīgiem jautājumiem, un rūpīgi izstrādātu
izpēti; atbalstot komiteju kontroles funkciju;

3. atjauninot komitejās veikto pētījumu tematiku, lai atbalstītu informētu sadarbību starp ES
pilsoņiem un deputātiem; nodrošinot, ka parlamentārais darbs norit objektīvi un to veic
eksperti;

4. pārvaldot komiteju specializēto zināšanu budžetus, īstenojot projektus un piesaistot ārējos
ekspertus, lai izpildītu komiteju koordinatoru noteiktās prasības.

Iestādes iekšējie politikas analītiķi un pētnieki sniedz ad hoc informāciju un politikas analīzi vai nu pēc īpaša 
pieprasījuma, vai pēc savas iniciatīvas un pēc personīgas apspriešanās ar deputātiem. Viņi arī atbalsta 
priekšsēdētāja un ģenerālsekretāra darbu, sniedzot informatīvus pārskatus (briefings) un vispārīgu 
informāciju. 

Apmaksātu ārējo ekspertu iesaistīšana notiek vienīgi pēc komitejas pieprasījuma, pamatojoties uz komitejas 
koordinatoru lēmumu. Šim nolūkam katru gadu komitejām tiek piešķirta budžeta apropriācija. Strādājot ar 
ārējiem ekspertiem, politikas departaments nodrošina, ka pētniecība atbilst visaugstākajiem neatkarības un 
kvalitātes standartiem un komitejas īpašajām vajadzībām. Šajā nolūkā ārējie eksperti tiek atlasīti, izmantojot 
iepirkuma procedūras, kuru pamatā ir objektīvi atlases un piešķiršanas kritēriji. Politikas departaments tad 
cieši pārrauga viņu darbu, lai nodrošinātu, ka tas pilnībā atbilst pētniecības pieprasījumam.  

Politikas departamenti ir pētniecības struktūrvienības, kas atbalsta parlamentāras struktūras 
(priekšsēdētāju, komitejas un ģenerālsekretāru) likumdošanas un institucionālo uzdevumu izpildē. Tie 
nodrošina iekšēju un ārēju ekspertu zināšanas, lai atbalstītu komitejas un citas parlamentārās struktūras 
tiesību aktu izstrādē un demokrātiskās kontroles īstenošanā.  

Lai gūtu pārskatu par visiem pieejamajiem pētniecības pakalpojumiem, ko piedāvā Eiropas Parlaments, 
skatīt: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/sources.html 

Kas nosaka politikas departamentu unikālo raksturu? 

• To uzdevums ir apkalpot komitejas un atbildēt uz to pieprasījumiem pēc specializētajām
zināšanām.

• Tie darbojas, pamatojoties uz komiteju noteiktajām politiskajām prioritātēm.
• Papildus atbalstam, ko sniedz iekšējie speciālisti, tie piedāvā arī piekļuvi apmaksātiem

ārējiem ekspertiem.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/sources.html
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Izplatītākie pētniecības produkti, ko sniedz politikas departaments A, ir šādi. 

• Pārskats: divas lappuses garš pētījums, kas sniedz īsu kopsavilkumu par konkrētu politikas 
virzienu, tiesību akta priekšlikumu vai pasākumu, tostarp būtisku informāciju ar tekstu un 
attēliem, kā arī saites un priekšlikumus turpmākas informācijas iegūšanai. 

• Briefing: kodolīgs pētījums, kurā sniegta vispārīga informācija par precīzi definētiem 
jautājumiem, ko var izmantot, piemēram, komitejas ziņojuma sagatavošanā. 

• Padziļināta analīze: vidēja garuma pētījums, kas parasti ir tieši saistīts ar gaidāmo tiesību akta 
priekšlikumu vai patstāvīgo ziņojumu. 

• Pētījums: ilgāka termiņa pētījums, kas parasti sniedz dalībvalstu vai trešo valstu tiesību aktu 
vai politikas virzienu salīdzinošu izpēti jomās, kurās šāda analīze nav pieejama. Tas var veidot 
pamatu vēlākam parlamentārajam darbam vai mērķtiecīgākai pētniecībai. 

• Darbseminārs: īpaša sanāksme ar ekspertu grupas dalību, lai risinātu kādu komitejas 
aktualizētu konkrētu problēmu. Darbseminārā piedalās neatkarīgi eksperti no ārējām 
organizācijām, piemēram, universitātēm, un tas ne vienmēr ir publiski pieejams. 

KĀ TIEK PIEPRASĪTAS SPECIALIZĒTĀS ZINĀŠANAS NO POLITIKAS DEPARTAMENTA A? 
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IMCO KOMITEJA FOKUSĀ 
Politikas departamentā A atsevišķa komanda nodrošina specializētās zināšanas un konsultācijas Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai (IMCO) visās šīs komitejas atbildības jomās. 

IMCO komiteja ir atbildīga par tiesisko pārraudzību un pārbaudi attiecībā uz ES noteikumiem par preču un 
pakalpojumu brīvu apriti, profesionāļu brīvu pārvietošanos, digitālo vienoto tirgu, muitas politiku, 
standartizāciju un patērētāju ekonomiskajām interesēm. IMCO komitejas pilnvaras un pienākumi ir 
uzskaitīti Eiropas Parlamenta Reglamenta V pielikumā.  

 
  

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//LV#GAX6
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IMCO KOMITEJAS PIEPRASĪTO JAUNĀKO PĒTĪJUMU IZLASE 
 
Mākslīgais intelekts
 

Mākslīgais intelekts: problēmuzdevumi ES pilsoņiem un patērētājiem 

 

Šis  briefing attiecas uz regulējumu mākslīgā intelekta (AI) jomā, proti, 
to, kā nodrošināt, ka mākslīgais intelekts sniedz labumu iedzīvotājiem 
un sabiedrībai saskaņā ar Eiropas vērtībām un principiem. 
Koncentrējoties uz datu un patērētāju aizsardzību, tajā ir izklāstīti 
mākslīgā intelekta izmantošanas riski un perspektīvas, noteikti 
galvenie piemērojamie tiesiskie regulējumi un pētīts galveno 
juridisko jautājumu kopums. 

 

 

 
Ieguldījums izaugsmes veicināšanā — ekonomisko ieguvumu sniegšana iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem 
 

Brīva preču aprite un muitas savienība 

 

Pētījumi liecina, ka kopējā ietekme, ko rada vienotais tirgus ražošanas 
apjoma ziņā, ir 386 miljardi EUR gadā, no kuriem lauksaimniecībā – 19 
miljardi EUR un ražošanas nozarē – 367 miljardi EUR. Salīdzinājumam 
— ieguvumi no muitas savienības ir 189 miljardi EUR gadā, no kuriem 
176 miljardus EUR dod ražošanas nozare un 13 miljardus EUR — 
lauksaimniecības nozare. 

 

 

Iekšējais pakalpojumu tirgus 

 

Pētījumā norādīts, ka ieguvums no Eiropas Parlamenta pieņemtajiem 
tiesību aktiem pakalpojumu brīvas aprites jomā ir 236 miljardi EUR 
gadā. Pēc 2019. gada šis Pakalpojumu direktīvas darbības jomā gūtais 
labums turpinās palielināties līdz 284 miljardiem EUR gadā, 
profesionālo pakalpojumu jomā — līdz 80 miljardiem EUR gadā un to 
pakalpojumu jomā, kas saistīti ar publisko iepirkumu, — līdz 20 
miljardiem EUR gadā. 

 

 

Eiropas publiskais iepirkums 

 

Šis pētījums liecina, ka aplēstais ieguvums no Parlamenta nesenajām 
likumdošanas darbībām sasniedz 2,88 miljardus EUR gadā, 
galvenokārt dinamisko un citu saimniecisko labumu jomā. Vienlaikus 
ES direktīvu īstenošana publiskā iepirkuma jomā palielināja kopējo 
piešķirtās vērtības summu no mazāk nekā 200 miljardiem EUR līdz 
aptuveni 525 miljardiem EUR. 
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Ieguldījums izaugsmes veicināšanā — uzlabotas tiesības Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
 

Eiropas patērētāju aizsardzības juridiskie aspekti 

 

Šajā pētījumā analizēti Eiropas patērētāju aizsardzības juridiskie 
aspekti, kas tika izskatīti Eiropas Parlamenta 7. un 8. sasaukuma laikā 
(2009–2019). Tajā aplūkotas politikas attīstības tendences patērētāju 
aizsardzības un (digitālā) vienotā tirgus jomā un noteiktas jaunas 
būtiskas ES patērētāju tiesības. 

 

 

Eiropas publiskais iepirkums 

 

Šajā pētījumā izvērtēti likumdošanas pasākumu mērķi publiskā 
iepirkuma jomā Eiropas Parlamenta 7. un 8. sasaukuma laikā un 
novērtēts pašreizējo iniciatīvu ieguldījums ES mērķu sasniegšanā. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Politikas departamenta A kontaktinformācija 

• Politikas departaments A – Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

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

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

Visi mūsu pētniecības dokumenti ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/LV/imco/supporting-analyses.html 
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