BRIEFING
Fókuszban az ENVI

A tematikus főosztályok szolgáltatásai
A tematikus főosztályok kutatási osztályok, amelyek jogalkotási és intézményi feladataik ellátása során
támogatják a parlamenti szerveket (az elnököt, a bizottságokat és a főtitkárt). Házon belüli és külső
szakértői segítséget nyújtanak a bizottságok és egyéb parlamenti szervek számára a jogszabályok
kialakításában és a demokratikus ellenőrzés gyakorlásában.
Az Európai Parlament által kínált összes kutatási szolgáltatás áttekintése az alábbi weboldalon található
meg: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/sources.html
Mi teszi egyedivé a tematikus főosztályokat?
•
•
•

Feladatuk kifejezetten a bizottságok kiszolgálása, és a bizottságok szakértői segítségre
irányuló kéréseit teljesítik.
A bizottságok által meghatározott elsődleges politikai célok alapján működnek.
A belső szakértők által nyújtott hagyományos támogatáson túlmenően fizetett külső
szakértők igénybevételét is lehetővé teszik.

GAZDASÁGPOLITIKAI, TUDOMÁNYPOLITIKAI ÉS ÉLETMINŐSÉGI TEMATIKUS
FŐOSZTÁLY
Az A. Tematikus Főosztály magas színvonalú szakértői segítséget, naprakész elemzést és független kutatást
biztosít az általa támogatott bizottságok számára: ECON, EMPL, ENVI, ITRE és IMCO.
Az A. Tematikus Főosztály az alábbiak révén támogatja a bizottságokat:
1. a bizottságok összekapcsolása tudományos szakértőkből, szaktanácsadó szervezetekből,
agytrösztökből, más uniós intézményekből és nemzetközi szervezetekből álló, széles körű
szakértői hálózattal;
2. független, magas színvonalú, a politikailag érzékeny szempontokat figyelembe vevő
szakpolitikai tanácsadás és gondosan célzott kutatás biztosítása a jogalkotási ciklus bármely
szakaszában; a bizottságok ellenőrző szerepének támogatása;
3. a bizottsági kutatás új, az uniós polgárok és a képviselők tájékozott szerepvállalását
támogató célokra történő felhasználása; annak biztosítása, hogy a parlamenti munkát
tárgyilagos módon szakértők végezzék;
4. a bizottsági szakértői költségvetések kezelése, projektek végrehajtása külső szakértői
segítség felhasználásával, a bizottsági koordinátorok által támasztott követelményeknek való
megfelelés céljából.
A belső politikai elemzők és kutatók eseti tájékoztatást adnak és szakpolitikai elemzéseket készítenek vagy
egyedi kérésre válaszolva, vagy saját kezdeményezésükre és képviselőkkel folytatott személyes
tanácskozást követően. Emellett tájékoztatók készítésével és háttér-információkkal is segítik az elnök és a
főtitkár munkáját.
Külső, fizetett szakértőket kizárólag a bizottság kérésére, a bizottsági koordinátorok határozatát követően
lehet igénybe venni. A bizottságok számára minden évben költségvetési előirányzatokat különítenek el erre
a célra. Külső szakértőkkel folytatott együttműködés esetén a tematikus főosztály biztosítja, hogy a kutatás
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megfeleljen a legmagasabb szintű függetlenségi és minőségi követelményeknek, és kielégítse a bizottság
egyedi igényeit. Ezért a külső szakértőket objektív kiválasztási és odaítélési kritériumokon alapuló
közbeszerzési eljárások keretében választják ki. A tematikus főosztály ezt követően szoros figyelemmel kíséri
a külső szakértők munkáját annak biztosítása érdekében, hogy az maradéktalanul megfeleljen az eredeti
kutatási megbízásnak.
Az A. Tematikus Főosztály által készített leggyakoribb kutatási dokumentumok a következők:
•

Rövid áttekintés: 2 oldalas kutatási dokumentum, amely tömören összefoglal egy-egy
szakpolitikát, jogalkotási javaslatot vagy eseményt, szövegesen és ábrákkal megadva a
lényeges információkat, valamint linkekkel és további olvasnivalóra vonatkozó ajánlásokkal
kiegészítve azokat.

•

Tájékoztató (Briefing): tömör kutatási dokumentum, amely háttér-információkkal szolgál
szorosan meghatározott témákhoz, amelyek felhasználhatók például egy bizottsági jelentés
elkészítéséhez.

•

Részletes elemzés: közepes terjedelmű kutatási dokumentum, amely általában közvetlenül
kapcsolódik valamely aktuális jogalkotási javaslathoz vagy saját kezdeményezésű jelentéshez.

•

Tanulmány: hosszabb távra szóló kutatási dokumentum, amely rendszerint uniós tagállamok
vagy harmadik országok jogszabályait vagy politikáit egymással összevető vizsgálatokat kínál
olyan területeken, ahol ilyen elemzés még nem áll rendelkezésre. Ezek a vizsgálatok a későbbi
parlamenti munka vagy a még célirányosabb kutatás alapját képezhetik.

•

Műhelytalálkozó: a bizottság által felvetett konkrét kérdéssel foglalkozó szakértői csoporttal
való találkozás. A műhelytalálkozó szerződéses alapon külső szervezetek – például egyetemek
– független szakértőit vonja be a munkába, és nem feltétlenül nyitott a nagyközönség
számára.

HOGYAN KELL SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉGET KÉRNI AZ A. TEMATIKUS FŐOSZTÁLYTÓL?
Szakértői
segítséget a
bizottsági
koordinátorok
kérhetnek.
Az egyes
képviselők saját
bizottsági
koordinátorukon
keresztül
nyújthatnak be
ilyen kérelmet.

A kérelemről a
bizottsági
koordinátorok
döntenek.

Az A. Tematikus
Főosztály vagy
házon belül
biztosítja a kért
szakértői
segítséget vagy
külső kutatókat
szerződtet.

Más belső
parlamenti
szervek előzetes
jóváhagyására
nincs szükség.

A kutatási
dokumentumot
közzéteszik az
interneten, és
kérésre
nyomtatott
formában is
elérhetővé
teszik.
Kérni lehet a
bizottságban
való
ismertetésüket
is.

FÓKUSZBAN AZ ENVI BIZOTTSÁG
Az A. Tematikus Főosztályon belül egy külön csoport nyújt szakértői segítséget és ad tanácsot a
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságnak (ENVI) a bizottság
hatáskörébe tartozó valamennyi területen.
Az ENVI bizottság számos szakpolitikai területért felelős, többek között az éghajlatváltozással, a levegő- és
vízminőséggel, a biológiai sokféleség védelmével és az élelmiszerek címkézésével kapcsolatos
szakpolitikákért, hogy csak néhányat említsünk. Az ENVI bizottság hatáskörét és felelősségét az EP eljárási
szabályzatának V. melléklete tartalmazza.
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VÁLOGATÁS AZ ENVI BIZOTTSÁG ÁLTAL A KÖZELMÚLTBAN KÉRT KUTATÁSI
DOKUMENTUMOKBÓL
Tanulmányok:
Levegőminőséget mérő mintavételi pontok – reprezentativitás és összehasonlíthatóság
A levegőminőség meghatározott helyszíneken végzett ellenőrzése a
környezeti levegő minőségéről szóló irányelv egyik fő eszköze, amelynek
célja az emberi egészség védelme érdekében meghatározott határ- vagy
célértékek betartásának ellenőrzése. A tanulmány az ellenőrző helyszínek
meghatározásának kritériumait vizsgálja öt tagállamban, hogy azonosítsa az
olyan, nem egyértelmű rendelkezéseket, amelyek a légszennyezettségnek
való kitettség eltérő értékeléseihez vezethetnek.

Zöld közbeszerzés és a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv
A közbeszerzések és a szolgáltatások, munkák és áruk beszerzése az európai
bruttó hazai termék (GDP) mintegy 14%-át teszik ki, ezért rendkívül nagy
hatásuk van, környezetbarátabbá és fenntarthatóbbá tehetik a termékeket
és a szolgáltatásokat. Az e tanulmányban elvégzett értékelés a folyamatban
lévő kezdeményezések alkalmazhatóságával kapcsolatos eredményeket
ismerteti, és bemutatja, ezek hogyan járulnak hozzá az Európai Bizottság
körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervéhez.

A nemzetközi légi közlekedésre és szállításra vonatkozó kibocsátáscsökkentési célok
Ez a tanulmány áttekintést nyújt a nemzetközi légi és tengeri közlekedésre
vonatkozó potenciális CO2-csökkentési célkitűzésekről, és elemzi, hogy mely
célok egyeztethetők össze azzal a globális hosszú távú célkitűzéssel, hogy az
iparosodás előtti szinthez viszonyított hőmérséklet-emelkedést 2 C alatt kell
tartani. Hangsúlyozza, hogy olyan célkitűzéseket kell meghatározni mindkét
ágazatra vonatkozóan, amelyek egyértelműen jelzik, hogy a kibocsátások
nem növekedhetnek korlátlan és szabályozatlan módon.

Iránymutatás a növényvédő szerek hatóanyagainak jóváhagyására
A hatóanyagok a növényvédő szerek alapvető részét képezik. Ezek
jóváhagyása uniós szinten történik, és már léteznek az összetett jóváhagyási
eljárás egyértelműsítésére, harmonizálására és szabványosítására vonatkozó
iránymutatások. A tanulmány megvizsgálja a meglévő iránymutatásokat és
irányvonalakat; azt, hogy ezek milyen szinten vannak összehangolva;
mennyiben felelnek meg a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) elveinek;
valamint áttekintést nyújt a hatóanyagok jóváhagyásához szükséges
vizsgálatokról.

Tájékoztatók:
Az éghajlattal és az energiával kapcsolatos európai politikák 2020-ig, 2030-ig és 2050-ig
Ez a tájékoztató bemutatja az éghajlattal és az energiával kapcsolatos uniós
politikákat, valamint azokat a kihívásokat, amelyekkel a Párizsi Megállapodás
azon céljának elérése érdekében kell szembenézni, hogy a globális
hőmérséklet-emelkedés jóval 2 C alatt maradjon, illetve hogy törekedjünk
arra, hogy a növekedés ne haladja meg a 1,5 C-ot.
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Műhelytalálkozók jegyzőkönyve:
A másodlagos nyersanyagok piacának támogatása a körforgásos gazdaságban
Ez a jelentés azon a műhelytalálkozón tartott előadásokat és megbeszéléseket
foglalja össze, amelyek annak bemutatását célozták, hogy milyen szerepet
játszanak és milyen lehetőségeket kínálnak a másodlagos nyersanyagok a
körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv végrehajtásában, ideértve
a hulladékokra vonatkozó javasolt jogszabályokat is.

A személygépkocsikra és kisteherautókra vonatkozó 2020 utáni CO2-kibocsátási célértékek
Ez a jelentés összefoglalja a könnyűgépjárművek kibocsátáscsökkentés
elérésében játszott szerepéről, a javasolt 2020 utáni célértékekről és azok
hatékonyságának növeléséről, valamint az elektromos járművek jövőjéről,
illetve a további fejlesztést célzó lehetséges lépésekről szóló műhelytalálkozó
előadásait és vitáit.

Robotok az egészségügyben: megoldás vagy probléma?
Ez a jelentés összefoglalja a robotika és a mesterséges intelligencia alapú
technológiák egészségügyi alkalmazásának jelenlegi állásáról és jövőbeni
kilátásairól szóló műhelytalálkozó előadásait és vitáit. A műhelytalálkozó első
része a mesterséges intelligencia és a robotok egészségügyi ellátás keretében
történő gyakorlati alkalmazására összpontosított, a második rész pedig
megvizsgálta a mesterséges intelligencia és a robotika egészségügyi
felhasználásának etikai és felelősségi vonatkozásait.

Szív- és érrendszeri betegségek és életmód
Ez a dokumentum összefoglalja az életmódnak a szív- és érrendszeri
betegségekre gyakorolt hatásáról és lehetőségeiről szóló műhelytalálkozó
előadásait és vitáit. A műhelytalálkozó célja az volt, hogy tájékoztatást
nyújtson a szív- és érrendszeri megbetegedések és az ezekkel összefüggő
betegségek, illetve számos életmódbeli döntés közötti összefüggésről az
Európai Unió vonatkozásában, valamint áttekintse az e kihívások kezelését
célzó globális és uniós szakpolitikai megközelítéseket.

Az A. tematikus főosztály elérhetőségei
•

A. Tematikus Főosztály – Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály
ECON – EMPL – ENVI – ITRE – IMCO – poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

ENVI-csapat: Georgios AMANATIDIS – georgios.amanatidis@europarl.europa.eu - 0032 228 34086

•

ENVI-csapat: Tina OHLIGER – tina.ohliger@europarl.europa.eu - 0032 228 31477

•

ENVI-csapat: GYÖRFFI Miklós – miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu - 0032 228 32505

Minden kutatási dokumentumunk elérhető honlapunkon:
https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/envi/supporting-analyses.html
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