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Usługi departamentów tematycznych

DEPARTAMENT TEMATYCZNY DS. POLITYKI GOSPODARCZEJ, NAUKOWEJ I JAKOŚCI 
ŻYCIA
Departament Tematyczny A zapewnia wysokiej jakości wiedzę specjalistyczną, aktualne analizy i niezależne 
badania komisjom, które obsługuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE i IMCO.  

Departament tematyczny A służy komisjom w następujący sposób: 

1. łączy komisje z rozległą siecią wiedzy fachowej w środowiskach akademickich,
wyspecjalizowanych firmach konsultingowych i ośrodkach analitycznych, w innych
instytucjach europejskich i organizacjach międzynarodowych;

2. zapewnia fachowe 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 sporządza się 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 opracowania spełniały najwyższe 
standardy niezależności i jakości oraz zaspokajały konkretne potrzeby danej komisji. W związku z tym 

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 i innym organom parlamentarnym w tworzeniu przepisów i sprawowaniu kontroli 
demokratycznej.  

Więcej informacji na temat dostępnych w Parlamencie Europejskim usług analitycznych można uzyskać 
na stronie internetowej: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/sources.html 

Co stanowi o wyjątkowości departamentów tematycznych? 

• Ich misją jest obsługa komisji i reagowanie na wnioski o opinię ekspercką.
• W działalności kierują się priorytetami politycznymi ustalonymi przez komisje.
• Poza wsparciem ze strony własnych specjalistów oferują również usługi płatnych ekspertów

zewnętrznych.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/sources.html
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eksperci 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. Może ono 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 ogólnodostępne. 

W JAKI SPOSÓB ZAMÓWIĆ EKSPERTYZĘ W DEPARTAMENCIE TEMATYCZNYM A? 

Wniosek o 
ekspertyzę 

składa 
koordynator 

komisji.   

Poszczególni 
posłowie mogą 
złożyć wniosek 
o ekspertyzę za 
pośrednictwem 

swojego 
koordynatora 

komisji. 

 

Koordynatorzy 
komisji 

podejmują 
decyzję w 

sprawie 
wniosku. 

Uprzednia zgoda 
innych 

wewnętrznych 
organów 

parlamentarnych 
nie jest 

wymagana. 

 

Departament 
tematyczny A 
przygotowuje 

zamówioną 
ekspertyzę we 

własnym 
zakresie lub 

zleca ją 
analitykom 

zewnętrznym. 

 

Opracowanie 
jest 

publikowane 
w internecie, a 

na żądanie 
dostępne jest 

również w 
wersji 

papierowej. 

Można złożyć 
wniosek o 

prezentację w 
komisji. 

USŁUGI DLA KOMISJI ENVI 
W Departamencie Tematycznym A specjalny zespół służy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) wiedzą fachową i zapewnia jej doradztwo we 
wszystkich obszarach kompetencji komisji. 

 
W gestii komisji ENVI leży szereg obszarów polityki, takich jak choćby zmiana klimatu, jakość powietrza i 
wody, ochrona różnorodności biologicznej, etykietowanie środków spożywczych. Uprawnienia i obowiązki 
komisji ENVI wymieniono w załączniku V do regulaminu PE. 

 

https://envinet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//PL#GAX6
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WYBÓR NAJNOWSZYCH DOKUMENTÓW ANALITYCZNYCH OPRACOWANYCH NA 
WNIOSEK KOMISJI ENVI 
Badania: 

Punkty poboru próbek do pomiaru jakości powietrza – reprezentatywność i porównywalność  

 

Monitorowanie jakości powietrza w wyznaczonych miejscach to główny 
instrument przewidziany w dyrektywie w sprawie jakości powietrza służący 
weryfikacji zgodności z wartościami dopuszczalnymi lub docelowymi, które 
ustalono w celu ochrony zdrowia ludzkiego. W badaniu tym 
przeanalizowano kryteria lokalizacji punktów monitorowania w pięciu 
państwach członkowskich, aby wykryć niejednoznaczne przepisy, które 
mogłyby prowadzić do różnic w ocenach narażenia na zanieczyszczenie 
powietrza. 

 

Zielone zamówienia publiczne i plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym 

 

Zamówienia publiczne oraz zakup usług, robót i dostaw obejmują około 14% 
europejskiego produktu krajowego brutto (PKB), mają zatem ogromne 
oddziaływanie i wpływają na zwiększenie ekologiczności i trwałości 
produktów i usług. Ocena przeprowadzona w tym badaniu zawiera wyniki 
przydatności wdrażanych inicjatyw i pokazuje, w jaki sposób przyczyniają się 
one do realizacji planu działania Komisji Europejskiej dotyczącego 
gospodarki o obiegu zamkniętym.  

 

Cele redukcji emisji w międzynarodowym lotnictwie i żegludze 

 

W badaniu przedstawiono przegląd celów w zakresie potencjalnego 
ograniczenia emisji CO2 w lotnictwie międzynarodowym i transporcie 
morskim oraz przeanalizowano, które cele byłyby zgodne z globalnym 
długoterminowym celem polegającym na utrzymaniu wzrostu temperatury 
na poziomie poniżej 2°C w porównaniu z poziomem przedindustrialnym. 
Podkreślono potrzebę wyznaczenia celów dla obu sektorów, wyraźnie 
wskazujących, że emisje nie mogą rosnąć w sposób nieograniczony i 
nieuregulowany. 

 

Wytyczne dotyczące zatwierdzania substancji czynnych w pestycydach 

 

Substancje czynne stanowią główny składnik pestycydów. Ich zatwierdzanie 
odbywa się na szczeblu UE i istnieją wytyczne, które precyzują, ujednolicają 
i normalizują złożony proces zatwierdzania. W badaniu przeanalizowano 
istniejące wskazówki i wytyczne, stopień ich harmonizacji, powiązanie z 
zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP), a także zawarto przegląd 
badań wymaganych do zatwierdzenia substancji czynnej.  

Briefingi: 

Europejskie strategie polityki klimatyczno-energetycznej do 2020, 2030 i 2050 r.  

 

W briefingu opisano unijną politykę klimatyczno-energetyczną, a także 
wyzwania, jakim należy sprostać, aby osiągnąć cel porozumienia paryskiego, 
jakim jest utrzymanie wzrostu temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C 
oraz dążenie do ograniczenia tego wzrostu do 1,5°C.  
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Przebieg warsztatów: 

Wspieranie rynku surowców wtórnych w gospodarce o obiegu zamkniętym 

 

Sprawozdanie zawiera podsumowanie prezentacji i dyskusji podczas 
warsztatów, których celem było podniesienie poziomu wiedzy na temat roli i 
możliwości wykorzystania surowców wtórnych w ramach wdrażania planu 
działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym 
proponowanych przepisów dotyczących odpadów. 

 

Normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych po 2020 r. 

 

W sprawozdaniu podsumowano prezentacje i dyskusje przeprowadzone 
podczas warsztatów, kładąc nacisk na rolę pojazdów lekkich w redukcji emisji, 
na cele proponowane na okres po 2020 r. oraz na zwiększenie efektywności 
pojazdów, a także na dalsze działania związane z pojazdami elektrycznymi 
oraz na możliwe kroki w kierunku dalszej poprawy. 

 

Roboty w opiece zdrowotnej – rozwiązanie czy problem? 

 

W sprawozdaniu podsumowano prezentacje i dyskusje przeprowadzone 
podczas warsztatów na temat statusu i perspektyw stosowania technologii 
opartych na robotyce i sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej. W 
pierwszej części warsztatów skupiono się na praktycznym zastosowaniu 
sztucznej inteligencji i robotów w opiece zdrowotnej, natomiast w drugiej 
części przeanalizowano aspekty etyczne i zagadnienia odpowiedzialności 
wiążące się ze sztuczną inteligencją i technologiami opartymi na robotyce w 
opiece zdrowotnej. 

 

Choroby układu krążenia a tryb życia 

 

W dokumencie tym podsumowano prezentacje i dyskusje przeprowadzone 
podczas warsztatów na temat ograniczeń i możliwości związanych z 
wpływem stylu życia na choroby układu krążenia. Celem warsztatów było 
poinformowanie o związku między chorobami układu krążenia i chorób 
związanych z układem krążenia a różnymi opcjami stylu życia w Unii 
Europejskiej, a także przegląd globalnej i unijnej polityki w odpowiedzi na te 
wyzwania. 

 

 

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

• Zespół ds. ENVI: Tina OHLIGER - tina.ohliger@europarl.europa.eu - 0032 228 31477 

• Zespół ds. ENVI: Miklos GYOERFFI - miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu - 0032 228 32505  

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

 

Zastrzeżenie prawne i prawo autorskie. Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są jedynie opiniami autorów i nie muszą odzwierciedlać 
oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego. Kopiowanie i tłumaczenie w celach niekomercyjnych jest dozwolone pod warunkiem 
wskazania źródła oraz wcześniejszego poinformowania Parlamentu Europejskiego i wysłania mu egzemplarza. © Unia Europejska, 2019  
 
Opracowanie: maj 2019 r. Data publikacji: czerwiec 2019 r. 
Odpowiedzialny administrator: Tina OHLIGER. Asystent redakcyjny: Roberto BIANCHINI 
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