BRIEFING
IMCO w centrum uwagi

Usługi departamentów tematycznych
Departamenty tematyczne to jednostki badawcze wspierające organy parlamentarne
(przewodniczącego, komisje i sekretarza generalnego) w wykonywaniu zadań legislacyjnych i
instytucjonalnych. Zapewniają specjalistyczne doradztwo wewnętrzne i zewnętrzne, aby pomagać
komisjom oraz innym organom parlamentarnym w tworzeniu przepisów i sprawowaniu kontroli
demokratycznej.
Więcej informacji na temat dostępnych w Parlamencie Europejskim usług analitycznych można znaleźć
na stronie internetowej: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/sources.html
Co stanowi o wyjątkowości departamentów tematycznych?
•
•
•

Ich misją jest obsługa komisji i realizowanie wniosków o opinię ekspercką.
W działalności kierują się priorytetami politycznymi ustalonymi przez komisje.
Poza pomocą własnych specjalistów oferują również usługi płatnych ekspertów
zewnętrznych.

DEPARTAMENT TEMATYCZNY DS. POLITYKI GOSPODARCZEJ, NAUKOWEJ I JAKOŚCI
ŻYCIA
Departament Tematyczny A zapewnia obsługiwanym komisjom – ECON, EMPL, ENVI, ITRE i IMCO –
wysokiej jakości wiedzę specjalistyczną, aktualne analizy i niezależne badania.
Departament Tematyczny A służy komisjom w następujący sposób:
1. łączy komisje z rozległą siecią ekspercką w środowiskach akademickich, wyspecjalizowanych
firmach konsultingowych i ośrodkach analitycznych, innych instytucjach europejskich i
organizacjach międzynarodowych;
2. zapewnia doradztwo w zakresie polityki i starannie ukierunkowane badania na dowolnym
etapie cyklu legislacyjnego; doradztwo i badania są niezależne, wysokiej jakości oraz
uwzględniają drażliwe kwestie polityczne; wspiera funkcję kontrolną komisji;
3. wykorzystuje badania komisji, by wspierać świadome relacje między obywatelami UE a
posłami; gwarantuje obiektywne wykonywanie prac parlamentarnych przez ekspertów;
4. zarządza budżetami komisji przewidzianymi na pomoc ekspertów, realizuje projekty,
korzystając z zewnętrznej wiedzy fachowej, aby spełnić wymogi określone przez
koordynatorów.
Wewnętrzni eksperci polityczni i analitycy dostarczają informacji i analiz politycznych ad hoc w odpowiedzi
na konkretny wniosek lub z własnej inicjatywy i po konsultacjach z posłami. Służą też pomocą
przewodniczącemu i sekretarzowi generalnemu, opracowując briefingi i dostarczając podstawowych
informacji.
Płatne ekspertyzy zewnętrzne są sporządzane wyłącznie na wniosek komisji w następstwie decyzji
koordynatorów. W tym celu komisje otrzymują co roku środki z budżetu. Współpracując z ekspertami
zewnętrznymi, departament tematyczny dba o to, by zamówione badania spełniały najwyższe standardy
niezależności i jakości oraz zaspokajały konkretne potrzeby danej komisji. W związku z tym eksperci
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zewnętrzni są wybierani w drodze procedury udzielania zamówień na podstawie obiektywnych kryteriów
wyboru i udzielenia zamówienia. Następnie departament tematyczny ściśle nadzoruje pracę ekspertów, by
była ona w pełni zgodna z wnioskiem o przeprowadzenie badań.
Najpopularniejsze dokumenty analityczne przygotowywane przez Departament Tematyczny A:
•

•
•
•

•

„W skrócie”: dwustronicowe opracowanie w formie zwięzłego streszczenia konkretnej
strategii politycznej, wniosku ustawodawczego lub wydarzenia, zawierające podstawowe
informacje w formie tekstowej i graficznej oraz linki do materiałów dodatkowych i sugestie
dotyczące dalszej lektury.
Briefing: zwięzłe opracowanie zawierające ogólne informacje na ściśle określony temat, które
może stanowić na przykład podstawę projektu sprawozdania komisji.
Szczegółowa analiza: średniej długości opracowanie na ogół bezpośrednio związane z
wkrótce mającym wpłynąć wnioskiem ustawodawczym lub sprawozdaniem z własnej
inicjatywy.
Badanie: dłuższe opracowanie zwykle zawierające analizę porównawczą przepisów prawa
lub strategii politycznych państw członkowskich lub państw trzecich w dziedzinach,
w których brak takich analiz. Mogą one stać się podstawą późniejszych prac parlamentarnych
lub dokładniejszych badań.
Warsztaty: specjalne spotkanie z grupą ekspertów, którego celem jest omówienie konkretnej
kwestii poruszonej przez komisję. Warsztaty prowadzą niezależni eksperci zewnętrzni, na
przykład uniwersyteccy, i nie zawsze są one ogólnie dostępne.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OPINIĘ EKSPERCKĄ DEPARTAMENTU TEMATYCZNEGO A?
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USŁUGI DLA KOMISJI IMCO
W Departamencie Tematycznym A specjalny zespół służy Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów (IMCO) wiedzą fachową i zapewnia jej doradztwo we wszystkich obszarach kompetencji
komisji.
Komisja IMCO odpowiada za nadzór legislacyjny i kontrolę nad przepisami UE dotyczącymi swobodnego
przepływu towarów i usług, swobodnego przepływu specjalistów, jednolitego rynku cyfrowego,
polityki celnej, standaryzacji oraz interesów gospodarczych konsumentów. Uprawnienia i obowiązki
komisji IMCO wymieniono w załączniku V do Regulaminu PE.
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Usługi departamentów tematycznych dla komisji IMCO

WYBÓR NAJNOWSZYCH DOKUMENTÓW ANALITYCZNYCH OPRACOWANYCH NA
WNIOSEK KOMISJI IMCO
Sztuczna inteligencja:
Sztuczna inteligencja: wyzwania dla obywateli i konsumentów w UE
Briefing dotyczy regulacji w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI), a
dokładniej zadbania o to, by AI przynosiła korzyści obywatelom i
społeczeństwu zgodnie z europejskimi wartościami i zasadami.
Wychodząc od danych i ochrony konsumentów, przedstawiono w
nim zagrożenia i szanse związane z zastosowaniem AI, wymieniono
główne stosowane systemy prawne oraz przeanalizowano
najważniejsze kwestie prawne.
Wkład we wzrost gospodarczy – Zapewnianie korzyści ekonomicznych obywatelom i
przedsiębiorstwom:
Swobodny przepływ towarów i unia celna
Z badania wynika, że łączny efekt istnienia jednolitego rynku pod
względem produkcji globalnej szacuje się na 386 mld EUR rocznie, z
czego 19 mld EUR generuje rolnictwo, a 367 mld – przemysł
wytwórczy. Dla porównania: korzyści z unii celnej wynoszą 189 mld
EUR rocznie, z czego 176 mld EUR przypada na sektor wytwórczy, a 13
mld EUR – na sektor rolnictwa.

Wewnętrzny rynek usług
Z badania wynika, że korzyści płynące z przepisów przyjętych przez
PE w dziedzinie swobodnego przepływu usług szacuje się na 236 mld
EUR rocznie. Po 2019 r. ich wartość wzrośnie do 284 mld EUR rocznie
w obszarze objętym dyrektywą usługową, 80 mld EUR rocznie w
obszarze zawodów regulowanych oraz 20 mld EUR rocznie w
obszarze usług związanych z zamówieniami publicznymi.

Zamówienia publiczne w Europie
Z badania wynika, że szacunkowe korzyści wynikające z niedawnych
działań ustawodawczych Parlamentu Europejskiego sięgają kwoty
2,88 mld EUR rocznie, głównie w dziedzinie dynamiki i innych korzyści
gospodarczych. Jednocześnie dzięki wdrożeniu dyrektyw
europejskich dotyczących zamówień publicznych całkowita wartość
zamówień wzrosła z niecałych 200 mld EUR do ok. 525 mld EUR.
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Wkład we wzrost gospodarczy – Wzmocnienie praw obywateli i przedsiębiorstw:
Prawne aspekty ochrony konsumentów europejskich
W badaniu przeanalizowano prawne aspekty ochrony konsumentów
europejskich, w odniesieniu do których poczyniono postępy w czasie
siódmej i ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009–2019).
Przestudiowano w nim rozwój polityki w dziedzinie ochrony
konsumentów i jednolitego rynku (cyfrowego) oraz wymieniono
nowe prawa podmiotowe przysługujące konsumentom w UE.

Zamówienia publiczne w Europie
W badaniu oceniono cele działań ustawodawczych w dziedzinie
zamówień publicznych w czasie siódmej i ósmej kadencji oraz
oszacowano wkład obecnych inicjatyw w realizację celów UE.

Departament Tematyczny A. Dane kontaktowe:
•

Departament Tematyczny A – Polityka Gospodarcza, Naukowa i Jakość Życia
ECON – EMPL – ENVI – ITRE – IMCO – poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

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

•

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

Wszystkie dokumenty analityczne są dostępne na naszej stronie internetowej:
https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/imco/supporting-analyses.html
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