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Teminių skyrių paslaugos
Teminiai skyriai – mokslinių tyrimų skyriai, padedantys Parlamento organams (Pirmininkui, komitetams ir
generaliniam sekretoriui) vykdyti teisėkūros ir institucines užduotis. Jie teikia vidaus ir išorės ekspertines žinias ir taip
padeda komitetams ir kitiems Parlamento organams rengti teisės aktus ir vykdyti demokratinę kontrolę.
Visų galimų mokslinių tyrimų paslaugų Europos Parlamente apžvalgą galite rasti:
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/sources.html.
Kuo teminiai skyriai skiriasi nuo kitų skyrių?
•
•
•

Jų pagrindinis tikslas – padėti komitetams ir tenkinti jų prašymus suteikti ekspertinių žinių.
Šie skyriai dirba atsižvelgdami į komitetų nustatytus politinius prioritetus.
Neskaitant vidaus specialistų teikiamų žinių, jie taip pat siūlo galimybę naudotis mokamomis išorės
ekspertų paslaugomis.

EKONOMIKOS, MOKSLO POLITIKOS IR GYVENIMO KOKYBĖS TEMINIS SKYRIUS
A teminis skyrius teikia aukštos kokybės ekspertines žinias, naujausią analizę ir nepriklausomus mokslinius tyrimus
komitetams, kuriems jis padeda: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ir IMCO.
A teminis skyrius:
1.
2.

3.
4.

padeda šiems komitetams palaikyti ryšius su plačiu ekspertų iš akademinių sluoksnių, specializuotų
konsultacijų įmonių, ekspertų grupių, kitų ES institucijų ir tarptautinių organizacijų tinklu;
teikia šiems komitetams ekspertines konsultacijas įvairiais politikos klausimais ir rengia prie konkrečių
poreikių pritaikytus tyrimus bet kuriuo teisėkūros ciklo etapu; tyrimai yra nepriklausomi, aukštos
kokybės ir atliekami atsižvelgiant į opius politinius aspektus; padeda komitetams atlikti tikrinimo
užduotis;
komitetų užsakymu atliktus tyrimus panaudoja informacija pagrįstam ES piliečių ir Parlamento narių
dialogui; užtikrina, kad Parlamento darbas būtų atliekamas objektyviai ir kad jį atliktų ekspertai;
administruoja komiteto ekspertams skirtą biudžetą, įgyvendina projektus, naudodamasis išorės
ekspertinėmis žiniomis, kad išpildytų komiteto koordinatorių nustatytus reikalavimus.

Teminiame skyriuje dirbantys politikos analitikai ir tyrėjai, gavę konkretų prašymą arba savo pačių iniciatyva,
asmeniškai konsultuodamiesi su Parlamento nariais, teikia informaciją ir rengia politikos analizę, kai jų prireikia. Jie taip
pat padeda Parlamento pirmininkui ir generaliniam sekretoriui rengti informacinius pranešimus ir bendrojo pobūdžio
informaciją.
Mokama išorės ekspertų pagalba teikiama tik komiteto prašymu, komiteto koordinatoriams priėmus atitinkamą
sprendimą. Šiuo tikslu komitetams kasmet skiriami tam tikri biudžeto asignavimai. Dirbdamas su išorės ekspertais,
teminis skyrius užtikrina, kad moksliniai tyrimai atitiktų aukščiausius nepriklausomumo ir kokybės standartus ir
konkrečius komiteto poreikius. Šiuo tikslu išorės ekspertai atrenkami vykdant viešųjų pirkimų procedūras, grindžiamas
objektyviais atrankos ir sutarčių skyrimo kriterijais. Teminis skyrius atidžiai prižiūri jų darbą ir užtikrina, kad tas darbas
visapusiškai atitiktų mokslinio tyrimo užsakymą.
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Dažniausiai teikiamos A teminio skyriaus paslaugos:
•

glausta apžvalga (At a glance) – dviejų puslapių apimties tyrimas, kuriame pateikiama glausta
konkrečios politikos srities, teisėkūros pasiūlymo arba įvykio santrauka, apimanti esminę informaciją,
kuri pateikiama tekstu ir grafiškai, taip pat įtraukiant nuorodas ir papildomos literatūros
rekomendacijas;

•

informacinis pranešimas (Briefing) – glaustas mokslinių tyrimų dokumentas, kuriame pateikiama
bendroji informacija labai konkrečia tema, kuri gali būti naudinga, pavyzdžiui, rengiant komiteto
pranešimą;

•

išsami analizė (In-depth analysis) – vidutinės apimties tyrimas, paprastai tiesiogiai susijęs su būsimu
pasiūlymu dėl teisės akto arba savo iniciatyva rengiamu pranešimu;

•

analitinis tyrimas (Study) – ilgesnės trukmės tyrimas, kurį dažnai sudaro lyginamosios valstybių narių
arba trečiųjų valstybių įstatymų arba politikos priemonių analizės tose srityse, kurios dar nebuvo tirtos.
Toks tyrimas gali būti tolesnės parlamentinės veiklos arba konkretesnių tyrimų pagrindas;

•

praktinis seminaras (Workshop) – specialus susitikimas su ekspertų grupe siekiant aptarti konkretų
komiteto iškeltą klausimą. Į praktinį seminarą kviečiami nepriklausomi ekspertai iš išorės organizacijų,
pavyzdžiui, universitetų, su jais sudarant sutartis. Toks seminaras gali būti atviras visuomenei, bet gali
būti ir uždaras.

KAIP UŽSAKOMOS A TEMINIO SKYRIAUS PASLAUGOS?
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ENVI KOMITETAS
A teminiame skyriuje yra speciali grupė, kuri teikia ekspertines žinias ir konsultacijas Aplinkos, visuomenės sveikatos
ir maisto saugos (ENVI) komitetui visais klausimais, įeinančiais į komiteto kompetencijos sritį.
ENVI komitetas yra atsakingas už įvairias politikos sritis, įskaitant klimato kaitą, oro ir vandens kokybę, biologinės
įvairovės apsaugą, maisto produktų ženklinimą ir daug daugiau. ENVI komiteto įgaliojimai ir pareigos išvardyti EP darbo
tvarkos taisyklių V priede.
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KAI KURIE NAUJAUSI ENVI KOMITETO UŽSAKYTI MOKSLINIAI TYRIMAI
Tyrimai
Oro kokybės mėginių ėmimo vietos. Reprezentatyvumas ir palyginamumas
Oro kokybės stebėjimas nustatytose vietose yra pagrindinė Aplinkos oro
kokybės direktyvoje numatyta priemonė, kurią taikant siekiama patikrinti, ar
laikomasi ribinių arba siektinų verčių, nustatytų siekiant apsaugoti žmonių
sveikatą. Šiame tyrime analizuojami stebėjimo vietų penkiose valstybėse
narėse nustatymo kriterijai, siekiant įvertinti, ar esama neaiškių nuostatų, dėl
kurių gali būti atliekami skirtingi oro taršos vertinimai.
Žaliasis viešasis pirkimas ir ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas
Viešieji pirkimai ir paslaugų, darbų ir reikmenų pirkimas sudaro maždaug
14 proc. Europos bendrojo vidaus produkto (BVP), todėl jie turi didžiulį
poveikį ir užtikrina, kad produktai ir paslaugos būtų ekologiškesni ir tausesni.
Šiame tyrime pateikiami gauti vykdomų iniciatyvų pritaikomumo vertinimo
rezultatai ir parodoma, kaip jos prisideda prie Europos Komisijos parengto
žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimo.
Tarptautinės aviacijos ir laivybos išmetamo teršalų kiekio mažinimo tikslai
Šiame tyrime pateikiama galimų tarptautinės aviacijos ir jūrų transporto
išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslų apžvalga ir nagrinėjama, kurie tikslai
derėtų su pasauliniu ilgalaikiu tikslu užtikrinti, kad temperatūra pakiltų
mažiau nei 2°C, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu. Tyrime pabrėžiama,
kad abiejuose sektoriuose reikia nustatyti tikslus, kurie aiškiai rodytų, kad
išmetamas teršalų kiekis negali neribotai ir nevaldomai augti.
Pesticidų veikliųjų medžiagų patvirtinimo gairės
Veikliosios medžiagos yra svarbiausia pesticidų sudedamoji dalis. Jos
tvirtinamos ES lygmeniu. Siekiant paaiškinti, suderinti ir standartizuoti
sudėtingą patvirtinimo procesą, priimtos gairės. Šiame tyrime nagrinėjamos
esamos taisyklės ir gairės, jų tarpusavio derėjimo mastas, jų ryšys su gerosios
laboratorinės praktikos principais ir pateikiama tyrimų, kuriuos reikalaujama
atlikti norint gauti veikliosios medžiagos patvirtinimą, apžvalga.

Informaciniai pranešimai
Europos Sąjungos klimato ir energetikos politika 2020, 2030 ir 2050 m.
Šiame informaciniame pranešime aprašoma ES klimato ir energetikos
politika, taip pat uždaviniai, kuriuos reikia spręsti norint pasiekti Paryžiaus
susitarimo tikslą užtikrinti, kad pasaulio temperatūra didėtų gerokai mažiau
nei 2 C, ir toliau dėti pastangas užtikrinti, kad temperatūra didėtų ne daugiau
kaip 1,5 C.
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Praktinių seminarų leidiniai
Parama antrinių žaliavų rinkai žiedinėje ekonomikoje
Šiame pranešime apibendrinami pranešimai ir diskusijos iš praktinio
seminaro, kuris surengtas siekiant pagerinti žinias apie antrinių žaliavų
vaidmenį ir galimybes įgyvendinant žiedinės ekonomikos veiksmų planą,
įskaitant siūlomus atliekų teisės aktus.

Lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamo CO2 kiekio tikslai po 2020 m.
Šiame pranešime apibendrinami pranešimai ir diskusijos iš praktinio
seminaro, kuriame nagrinėtas lengvųjų transporto priemonių vaidmuo
mažinant išmetamą teršalų kiekį, siūlomi laikotarpio po 2020 m. tikslai ir jų
efektyvumo didinimas, taip pat tolesni veiksmai dėl elektrinių transporto
priemonių ir galimi tolesnio tobulinimo veiksmai.

Robotai sveikatos priežiūros sistemoje: sprendimas ar problema?
Šiame pranešime apibendrinami pranešimai ir diskusijos iš praktinio seminaro
apie robotinių ir dirbtinio intelekto technologijų taikymo sveikatos priežiūros
srityje padėtį ir perspektyvas. Pirmoje praktinio seminaro dalyje daugiausia
dėmesio skirta praktiniam dirbtinio intelekto ir robotų taikymui sveikatos
priežiūros sistemoje, o antroje dalyje buvo nagrinėjami etiniai aspektai ir
atsakomybė už dirbtinio intelekto ir robotines technologijas sveikatos
priežiūros sistemoje.
Širdies ir kraujagyslių ligos ir gyvenimo būdas
Šiame dokumente apibendrinami pranešimai ir diskusijos iš praktinio
seminaro apie gyvenimo būdo poveikio širdies ir kraujagyslių ligoms ribas ir
galimybes. Šio praktinio seminaro tikslas buvo informuoti apie ryšį tarp širdies
ir kraujagyslių bei susijusių ligų ir įvairių gyvenimo būdo pasirinkimų Europos
Sąjungoje, taip pat apžvelgti pasaulinę ir ES politiką, kuria siekiama spręsti šias
problemas.

A teminio skyriaus kontaktai
•

A teminis skyrius. Ekonomika, mokslo politika ir gyvenimo kokybė
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

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

•

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

•

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

Visus mūsų mokslinius tyrimus galima rasti mūsų interneto svetainėje
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/envi/supporting-analyses.html

Atsakomybės ribojimas ir autorių teisės. Už šiame dokumente pareikštas nuomones atsako tik autoriai ir jos nebūtinai atitinka oficialią
Europos Parlamento poziciją. Leidžiama atgaminti ir versti nekomerciniais tikslais tik nurodžius šaltinį, iš anksto apie tai informavus Europos
Parlamentą ir jam nusiuntus kopiją. © Europos Sąjunga, 2019.
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