BRIEFING
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Poliitikaosakondade teenused
Poliitikaosakonnad on uuringuüksused, kes abistavad parlamendi organeid (president, komisjonid ja
peasekretär) seadusandlike ja institutsiooniliste ülesannete täitmisel. Nii parlamendi enda asjatundjad kui
ka väliseksperdid aitavad komisjonidel ja teistel parlamendiorganitel koostada õigusakte ja teha
demokraatlikku kontrolli.
Ülevaate kõigist Euroopa Parlamendis pakutavatest uuringuteenustest leiate siit:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/sources.html
Poliitikaosakondade eripära seisneb selles, et
•
•
•

nad on esmajoones komisjonide teenistuses ja täidavad nende teabetaotlusi,
nad lähtuvad oma töös komisjonide seatud poliitilistest prioriteetidest, ning
lisaks parlamendi enda ekspertidele pakuvad nad ka tasustatud välisekspertide teenuseid.

MAJANDUS-, TEADUS- JA ELUKVALITEEDI POLIITIKA OSAKOND
Poliitikaosakond A abistab kvaliteetse eksperditeabe, ajakohaste analüüside ja sõltumatute uuringutega
ECON-, EMPL-, ENVI-, ITRE- ja IMCO-komisjoni.
Poliitikaosakond A
1. vahendab komisjonidele kontakte laiaulatusliku ekspertide võrgustikuga, kuhu kuuluvad
akadeemilise ringkonna esindajad ja konsultatsioonifirmad, ning mõttekodade, teiste ELi
institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
2. annab komisjonidele igas seadusandliku tsükli etapis asjatundlikku poliitilist nõu ning
koostab täpse ülesandepüstitusega sõltumatuid ja kvaliteetseid uuringuid, milles võetakse
arvesse poliitiliselt delikaatseid asjaolusid; ta toetab komisjone kontrollifunktsiooni täitmisel;
3. mitmekesistab komisjonide uurimistööd, et toetada ELi kodanike ja parlamendiliikmete
vahel sisukat arutelu, ning aitab tagada, et parlament töötab objektiivselt ja asjatundlikult;
4. haldab komisjonide ekspertteabe eelarvet, viib ellu projekte ja kasutab koordinaatorite
seatud nõudmiste täitmiseks välisekspertide teenuseid.
Parlamendi enda poliitikaanalüütikud ja -teadurid koostavad teabedokumente ja poliitikaanalüüse, mida
neilt tellitakse või mida nad parlamendiliikmetega nõu pidamise tulemusena peavad vajalikuks esitada.
Samuti esitavad nad ülevaateid ja taustteavet parlamendi presidendile ja peasekretärile.
Tasustatud väliseksperdid esitavad teavet ja arvamusi üksnes parlamendikomisjoni taotlusel ja selleks on
vajalik koordinaatorite eelnev otsus. Komisjonide eelarves on selleks igal aastal ette nähtud teatav summa.
Välisekspertide teenuseid kasutades peab poliitikaosakond tagama, et uurimistöö vastaks rangeimatele
sõltumatus- ja kvaliteedinõuetele ning parlamendikomisjoni vajadustele. Seetõttu valitakse eksperdid
hankemenetlusega, mis põhineb objektiivsetel valiku- ja hindamiskriteeriumidel. Poliitikaosakond jälgib
tähelepanelikult, et ekspertide töö oleks uurimistaotlusega täielikult kooskõlas.
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Kõige sagedamini koostab poliitikaosakond A järgmisi väljaandeid.
•

Lühitutvustus („At a glance“ note) on konkreetse poliitika, seadusandliku ettepaneku,
sündmuse või ürituse kahe lehekülje pikkune lühikokkuvõte, kus oluline teave esitatakse
teksti ja graafikute abil, millele lisanduvad lingid ja lisalugemissoovitused.

•

Ülevaates (briefing) esitatakse kindla teema kohta taustteave, mida parlamendikomisjon saab
kasutada näiteks raporti koostamisel.

•

Analüüs (in-depth analysis) on keskmise pikkusega dokument ja üldjuhul otseselt seotud
oodatava seadusandliku ettepaneku või algatusraportiga.

•

Uuring (study) on pikemaajalise uurimise tulemusel koostatud dokument, milles võrreldakse
tavaliselt liikmesriikide või kolmandate riikide seadusi või poliitikat. Neid tehakse
valdkondades, mille kohta muid uuringuid ei leidu. Uuringule võib parlament toetuda oma
edasises töös ning selle alusel võib teha edasise põhjalikuma uurimistöö.

•

Seminar (workshop) on eksperdirühma osalusel toimuv erikoosolek, kus käsitletakse
parlamendikomisjonis tõstatatud teemat. Seminaril osalevad sõltumatud lepingulised
eksperdid ülikoolidest ja teistest parlamendivälistest organisatsioonidest. Mõnel seminaril
saab osaleda ka üldsus.

KUIDAS POLIITIKAOSAKONNALT A EKSPERDIARVAMUST KÜSIDA
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KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJON
Poliitikaosakonnas A on spetsiaalne töörühm, kes pakub keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse
komisjonile (ENVI) eksperditeavet ja nõu kõigis komisjoni pädevusvaldkondades.
ENVI-komisjon vastutab mitmete erinevate poliitikavaldkondade eest, sh kliimamuutus, õhu ja vee kvaliteet,
bioloogilise mitmekesisuse kaitse, toiduainete märgistamine, kui nimetada vaid mõned. ENVI-komisjoni
volitused ja vastutusalad on loetletud Euroopa Parlamendi kodukorra V lisas.

ENVI-komisjonile pakutavad poliitikaosakonna teenused

VALIK ENVI-KOMISJONI POOLT HILJUTI TELLITUD UURINGUID
Uuringud:
Õhukvaliteedi proovivõtukohad — esindavus ja võrreldavus
Õhukvaliteedi seire püsikohtades on välisõhu kvaliteedi direktiivis
sätestatud oluline vahend inimeste tervise kaitseks kehtestatud
piirväärtustele või sihtväärtustele vastavuse kontrollimiseks. Uuringus
analüüsitakse seirepunktide asukoha kriteeriume viies liikmesriigis, et
teha kindlaks ebaselged sätted, mis võivad põhjustada erinevaid
hinnanguid õhusaastega kokkupuutele.

Keskkonnahoidlikud riigihanked ja ELi ringmajanduse loomise tegevuskava
Riigihanked ning teenuste, ehitustööde ja asjade ostmine hõlmavad
umbes 14 % Euroopa sisemajanduse koguproduktist (SKP) ning seetõttu
on neil tohutu potentsiaal muuta tooteid ja teenuseid
keskkonnahoidlikumaks ja säästlikumaks. Uuringu raames läbiviidud
hindamine annab tulemusi käimasolevate algatuste kohaldatavuse
kohta ning näitab, kuidas need aitavad kaasa Euroopa Komisjoni
ringmajanduse loomise tegevuskavale.

Rahvusvahelise lennunduse ja laevanduse heitkoguste vähendamise eesmärgid
Uuring annab ülevaate võimalikest CO2 heite vähendamise eesmärkidest
rahvusvahelises lennunduses ja meretranspordis ning analüüsib, millised
sihttasemed oleksid kooskõlas ülemaailmse pikaajalise eesmärgiga
hoida temperatuuri tõus alla 2 °C võrreldes industriaalühiskonna eelse
tasemega. Selles rõhutatakse vajadust kehtestada mõlema sektori jaoks
sihttasemed ning näidatakse selgelt, et heitkogused ei tohi piiramatult ja
reguleerimatult kasvada.

Suunised toimeainete heakskiitmise kohta pestitsiidides
Pestitsiidide oluliseks koostisosaks on nende toimeained. Toimeainete
heakskiitmine
toimub
ELi
tasandil
ning
selle
keeruka
heakskiitmismenetluse
täpsustamiseks,
ühtlustamiseks
ja
standardimiseks on olemas juhised. Uuringus vaadeldakse
olemasolevaid juhiseid ja suuniseid, nende omavahelise ühtlustatuse
taset, seost hea laboritava põhimõtetega ning antakse ülevaate
uuringutest, mis on vajalikud toimeaine heakskiitmiseks.

Ülevaated:
Euroopa kliima- ja energiapoliitika meetmed 2020., 2030. ja 2050. aastaks
Ülevaates kirjeldatakse ELi kliima- ja energiapoliitikat ning probleeme,
mis tuleb lahendada, et saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärk hoida
üleilmne temperatuuri tõus alla 2 °C ja püüda saavutada 1,5 °C.
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Seminari materjalid:
Sekundaartoorme turu toetamine ringmajanduses
Aruandes võetakse kokku ettekanded ja arutelud seminaril, mis korraldati
suurendamaks arusaamist sekundaartoorme rollist ja võimalustest osana
ringmajanduse tegevuskava, sh kavandatud jäätmealaste õigusaktide
rakendamisest.

2020. aasta järgsed CO2-heite sihttasemed sõiduautodele ja kaubikutele
Aruandes tehakse kokkuvõte ettekannetest ja aruteludest seminaril, kus
käsitleti kergeveokite rolli heitkoguste vähendamisel, kavandatud 2020. aasta
järgseid eesmärke ja nende tõhususe suurendamist, samuti edasisi samme
elektrisõidukite osas ning võimalikke meetmeid olukorra parandamiseks.

Tervishoius kasutatavad robotid: lahendus või probleem?
Aruandes tehakse kokkuvõte ettekannetest ja aruteludest seminaril, kus
arutati robootika- ja tehisintellektipõhiste tehnoloogiate kasutamise olukorda
ja tulevikuväljavaateid tervishoiu valdkonnas. Seminari esimeses osas
keskenduti tehisintellekti ja robotite praktilisele rakendamisele tervishoius,
teises osas uuriti tehisintellekti- ja robootikapõhiste tehnoloogiate eetilist
mõju ja vastutust tervishoius.

Südame-veresoonkonna haigused ja eluviis
Dokumendis tehakse kokkuvõte ettekannetest ja aruteludest seminaril, kus
käsitleti seda, kas ja kui palju saab südame-veresoonkonna haigusi elustiiliga
mõjutada. Seminari eesmärk oli anda teavet südame-veresoonkonna ja
seotud haiguste ning elustiilivalikute seostest Euroopa Liidu kontekstis ning
saada ülevaade ülemaailmsetest ja ELi poliitikameetmetest nende
probleemide lahendamiseks.

Poliitikaosakonna A kontaktandmed
•

Poliitikaosakonna A majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond
ECON – EMPL – ENVI – ITRE – IMCO – poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

ENVI töörühm: Georgios AMANATIDIS georgios.amanatidis@europarl.europa.eu 0032 228 34086

•

ENVI töörühm: Tina OHLIGER tina.ohliger@europarl.europa.eu 0032 228 31477

•

ENVI töörühm: Miklos GYOERFFI miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu 0032 228 32505

Kõikide uuringutega saate tutvuda veebisaidil
https://www.europarl.europa.eu/committees/et/envi/supporting-analyses.html
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