BRIEFING
Odbor IMCO pod drobnogledom

Storitve tematskih sektorjev
Tematski sektorji so raziskovalne enote, ki parlamentarnim organom (predsedniku, odborom in
generalnemu sekretarju) nudijo podporo pri izvajanju zakonodajnih in institucionalnih nalog. Odborom
Evropskega parlamenta in drugim parlamentarnim organom zagotavljajo pomoč zunanjih in notranjih
strokovnjakov ter jim tako pomagajo pri oblikovanju zakonodaje in izvajanju demokratičnega nadzora.
Pregled vseh raziskovalnih storitev, ki jih nudi Evropski parlament, je na voljo na naslovu:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/sources.html
Tematski sektorji so edinstveni, saj:
•
•
•

so v službi odborov in se odzivajo na njihove potrebe po strokovnem znanju;
pri delu izhajajo iz političnih prednostnih nalog, ki si jih zastavijo odbori;
poleg tega, da nudijo podporo notranjih strokovnjakov, sodelujejo tudi s plačanimi
zunanjimi strokovnjaki.

TEMATSKI SEKTOR ZA GOSPODARSKO IN ZNANSTVENO POLITIKO TER KAKOVOST
ŽIVLJENJA
Tematski sektor A zagotavlja visokokakovostno strokovno znanje, najsodobnejše analize in neodvisne
raziskave svojim odborom: ECON, EMPL, ENVI, ITRE in IMCO.
Pomaga jim na različne načine:
1. povezuje jih z obsežno mrežo strokovnjakov iz akademskega sveta, s specializiranimi
svetovalnimi podjetji, možganskimi trusti, drugimi institucijami EU in mednarodnimi
organizacijami;
2. kadarkoli v zakonodajnem ciklu jim nudi neodvisno in visokokakovostno strokovno
svetovanje o politikah in skrbno izbrane raziskave, pri čemer upošteva politično občutljiva
vprašanja; podpira odbore pri izvajanju nadzorne vloge;
3. spreminja namembnost raziskav, ki jih naročajo odbori, in tako podpira ozaveščeno
sodelovanje med državljani EU in poslanci; zagotavlja, da je parlamentarno delo opravljeno
objektivno in strokovno;
4. gospodari s sredstvi, ki jih imajo odbori na voljo za strokovno pomoč, vodi projekte in pri tem
uporablja zunanjo strokovno pomoč, da izpolni zahteve koordinatorjev.
Notranji politični analitiki in raziskovalci na zahtevo ali na lastno pobudo in po osebnem posvetovanju s
poslanci zagotovijo namenske informacije in politične analize. S pripravo briefingov in informativnega
gradiva pri delu pomagajo tudi predsedniku in generalnemu sekretarju.
Plačana zunanja strokovna pomoč se zagotovi izključno na zahtevo odbora, ki jo odobrijo koordinatorji.
Odbori v ta namen vsako leto dobijo ustrezna proračunska sredstva. Kadar tematski sektor sodeluje z
zunanjimi strokovnjaki, poskrbi, da raziskave izpolnjujejo najvišje standarde neodvisnosti in kakovosti ter da
ustrezajo specifičnim potrebam posameznih odborov. Zato so strokovnjaki izbrani s postopkom javnega
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naročanja, ki temelji na objektivnih merilih za izbor in podelitev pogodbe. Njihovo delo nato tematski sektor
pozorno nadzoruje, da zagotovi skladnost z izvirnim zahtevkom za raziskavo.
Najpogostejši raziskovalni izdelki tematskega sektorja A so:
•
•
•
•
•

Na kratko: dvostranska predstavitev strni posamezne politike, zakonodajne predloge ali
dogodke ter v besedi in sliki povzame bistvene informacije, ponudi spletne povezave in
predlaga nadaljnje vire.
Briefing: zgoščena predstavitev natančno opredeljenih tem z ustrezno razlago in ozadjem,
tako da jih je mogoče v odboru uporabiti pri sestavljanju poročila.
Poglobljena analiza: srednje dolga predstavitev, ki je običajno neposredno povezana
zakonodajnim predlogom ali samoiniciativnim poročilom, ki je v pripravi.
Študija: pri dolgoročnih študijah gre pogosto za primerjavo zakonov ali politik držav članic ali
tretjih držav na področjih, za katera še ni na voljo analiz. Uporabijo se lahko kot osnova za
kasnejše parlamentarno delo ali za bolj usmerjene raziskave.
Delavnica: namensko srečanje s skupino strokovnjakov na temo, ki jo želi odbor natančneje
obravnavati. Delavnice so možnost za zgoščeno sodelovanje neodvisnih strokovnjakov iz
različnih zunanjih organizacij, na primer univerz, niso pa nujno odprte za javnost.

KAKO SE TEMATSKI SEKTOR A ZAPROSI ZA STROKOVNO POMOČ?
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ODBOR IMCO NA KRATKO
V tematskem sektorju A Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) na vseh področjih, za
katera je pristojen, strokovno pomoč in svetovanje zagotavlja posebna skupina.
Odbor IMCO je odgovoren za zakonodajni nadzor in pregled pravil, ki v EU veljajo za prosti pretok blaga in
storitev, prosto gibanje strokovnjakov, enotni digitalni trg, carinsko politiko, standardizacijo in
ekonomske interese potrošnikov. Pristojnosti in obveznosti odbora so navedene v Prilogi V Poslovnika
Evropskega parlamenta.
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NEKAJ NOVEJŠIH RAZISKOVALNIH DOKUMENTOV, KI JIH JE NAROČIL ODBOR IMCO
Umetna inteligenca:
Umetna inteligenca: izzivi za državljane EU in potrošnike
Dokument obravnava ureditev na področju umetne inteligence, in
sicer, kako zagotoviti, da bodo državljani in skupnosti imeli koristi od
umetne inteligence v skladu z evropskimi vrednotami in načeli. S
poudarkom na varstvu podatkov in potrošnikov so v dokumentu
predstavljena tveganja in obeti za uporabo umetne inteligence,
opredeljene so glavne pravne ureditve, ki se uporabljajo, in preučena
nekatera bistvena pravna vprašanja.

Prispevek k rasti – zagotavljanje gospodarskih koristi državljanom in podjetjem:
prosti pretok blaga in carinska unija
Raziskava kaže, da enotni trg v smislu rezultatov letno prinese skupno
386 milijard EUR, od tega 19 milijard na področju kmetijstva in 367
milijard v proizvodnji. Za primerjavo: carinska unija prinese 189
milijard EUR letno, od tega 176 milijard EUR v proizvodnji in 13
milijard EUR v kmetijskem sektorju.

Enotni trg za storitve
Študija kaže, da zakonodaja, ki jo je Parlament sprejel na področju
prostega pretoka storitev, prinaša 235 milijard EUR letno. Te koristi se
bodo po letu 2019 še dodatno povečale na 284 milijard EUR letno na
področju, ki ga pokriva direktiva o storitvah, 80 milijard EUR letno na
področju poklicnih storitev in 20 milijard EUR letno na področju
storitev, povezanih z javnimi naročili.

Evropska javna naročila
Po ocenah znaša prispevek nedavnih zakonodajnih ukrepov
Evropskega parlamenta letno do 2,88 milijarde EUR, predvsem na
področju dinamičnih in drugih gospodarskih koristi. Hkrati pa se je z
izvajanjem evropskih direktiv na področju javnih naročil skupna
vrednost naročil povečala z manj kot 200 milijard EUR na približno 525
milijard EUR.
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Prispevek k rasti – krepitev pravic evropskih državljanov in podjetij:
pravni vidiki varstva evropskih potrošnikov
Študija analizira pravne vidike varstva evropskih potrošnikov, ki so bili
obravnavani v sedmem in osmem zakonodajnem obdobju
Evropskega parlamenta (2009–2019). Preučuje razvoj te politike na
področju varstva potrošnikov in (digitalnega) enotnega trga ter
opredeljuje nove materialne pravice, zagotovljene potrošnikom EU.

Evropska javna naročila
Študija ocenjuje cilje zakonodajnih ukrepov na področju javnega
naročanja v sedmem in osmem zakonodajnem obdobju ter ocenjuje
prispevek sedanjih pobud k doseganju ciljev EU.

Tematski sektor A – kontaktni podatki
•

Tematski sektor A – gospodarska in znanstvena politika ter kakovost življenja
ECON – EMPL – ENVI – ITRE – IMCO – poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

ekipa IMCO: Mariusz MACIEJEWSKI – mariusz.maciejewski@ep.europa.eu – 0032 228 34249

•

ekipa IMCO: Christina RATCLIFF – christina.ratcliff@ep.europa.eu – 0032 228 31254

Vsi študijski dokumenti odbora so na voljo na njegovem spletišču:
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/supporting-analyses.html
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