BRIEFING
Comisia ENVI în prim-plan

Serviciile departamentelor tematice
Departamentele tematice sunt unități de cercetare care sprijină organele parlamentare (Președinte,
comisii și Secretarul General) în îndeplinirea sarcinilor lor legislative și instituționale. Oferă expertiză
internă și externă pentru a sprijini comisiile și alte organe parlamentare în procesul de elaborare a
legislației și în exercitarea controlului democratic.
Pentru o privire de ansamblu asupra tuturor serviciilor de cercetare disponibile pe care le poate oferi
Parlamentul European, puteți consulta următoarea pagină de internet:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/sources.html
În ce constă caracterul unic al departamentelor tematice?
•
•
•

Se află în serviciul comisiilor și răspund solicitărilor acestora de informații de specialitate.
Funcționează pe baza priorităților politice stabilite de comisii.
Pe lângă sprijinul acordat de specialiștii interni, oferă, de asemenea, acces la experți externi
remunerați.

DEPARTAMENTUL TEMATIC PENTRU POLITICI ECONOMICE, ȘTIINȚIFICE ȘI PRIVIND
CALITATEA VIEȚII
Departamentul tematic A oferă cunoștințe de specialitate de înaltă calitate, analize actualizate și activități
de cercetare independentă comisiilor pe care le sprijină: ECON, EMPL, ENVI, ITRE și IMCO.
Departamentul tematic A deservește comisiile prin:
1. punerea în legătură a comisiilor cu o rețea largă de experți din mediul academic, societăți de
consultanță specializate, grupuri de reflecție, alte instituții ale UE și organizații internaționale;
2. oferirea de consultanță de specialitate în materie de politici și cercetare atent orientată în
toate etapele ciclului legislativ și independentă, de înaltă calitate și atentă la sensibilitățile
politice; sprijinirea rolului de control al comisiilor;
3. reorientarea cercetării în cadrul comisiilor pentru a sprijini dialogul informat între cetățenii UE
și deputați; asigurarea faptului că activitatea parlamentară este realizată de către experți, în
mod obiectiv;
4. gestionarea bugetelor comisiilor pentru sprijin de specialitate, implementarea proiectelor,
folosirea sprijinului de specialitate extern pentru a răspunde cerințelor stabilite de
coordonatorii comisiilor.
Analiștii în materie de politici și cercetătorii interni oferă informații ad-hoc și analize privind politicile, fie ca
răspuns la o anumită cerere, fie din proprie inițiativă și după consultarea personală a deputaților. De
asemenea, ei sprijină activitatea Președintelui și a Secretarului General, punându-le la dispoziție note de
informare și informații de fond.
Expertiza externă plătită este furnizată exclusiv la cererea comisiei, în urma unei decizii a coordonatorilor
comisiei. În acest scop, se alocă anual comisiilor un credit bugetar. Atunci când lucrează cu experți externi,
departamentul tematic se asigură că cercetarea respectă cele mai înalte standarde de independență și
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calitate și că răspunde nevoilor specifice ale comisiei. În acest scop, experții externi sunt selectați prin
proceduri de achiziții bazate pe criterii obiective de selecție și de atribuire. Ulterior, departamentul tematic
le supraveghează îndeaproape activitatea pentru a se asigura că respectă pe deplin cererea de cercetare.
Cele mai uzuale produse ale cercetării puse la dispoziție de Departamentul tematic A sunt:
•

„Pe scurt”: un document de cercetare de două pagini care oferă un rezumat concis al unei
politici, al unei propuneri legislative sau al unui eveniment anume, ce conține informații
esențiale sub formă de text și grafice, precum și linkuri și recomandări de lectură pentru
aprofundarea temei.

•

Nota de informare: un document concis de cercetare care oferă informații de context pe
teme precise, ce pot contribui, de exemplu, la redactarea unui raport al comisiei.

•

Analiza aprofundată: un document de cercetare de lungime medie adesea legat direct de o
viitoare propunere legislativă sau de un raport din proprie inițiativă.

•

Studiu: un document de cercetare pe termen mai lung, care oferă adesea analize comparative
privind legislația și politicile statelor membre sau ale țărilor terțe, în domenii în care nu există
astfel de analize. Aceste studii pot sta la baza lucrărilor ulterioare ale Parlamentului sau a unor
activități de cercetare mai specifice.

•

Atelier: o sesiune specială cu un grup de experți pentru a aborda o problemă specifică ridicată
de o comisie. Un atelier reunește experți independenți contractați din organizații externe,
cum ar fi universitățile, și nu este neapărat deschis publicului.

CUM SE SOLICITĂ SPRIJIN DE SPECIALITATE DIN PARTEA DEPARTAMENTULUI
TEMATIC A?
Un coordonator
al unei comisii
face o cerere de
sprijin de
specialitate.
Membrii
comisiei pot
transmite o
cerere de sprijin
de specialitate
prin intermediul
coordonatorului
comisiei.

Coordonatorii
comisiei decid
cu privire la
această cerere.
Nu este nevoie
de aprobarea
prealabilă a
altor organe
parlamentare
interne.

Departamentul
tematic A
furnizează el
însuși sprijinul
de specialitate
solicitat sau
contractează
cercetători
externi.

Documentul de
cercetare este
publicat pe
internet, dar
este disponibil
și pe hârtie, la
cerere.
Poate fi
solicitată o
prezentare în
comisie.

COMISIA ENVI ÎN OBIECTIV
O echipă specifică din cadrul Departamentului tematic A oferă sprijin de specialitate și consiliere Comisiei
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) în toate domeniile de competență ale
comisiei.
Comisia ENVI este competentă în chestiuni privind o gamă largă de domenii de politică, printre care
schimbările climatice, calitatea aerului și a apei, protecția biodiversității și etichetarea produselor alimentare.
Competențele și responsabilitățile Comisiei ENVI sunt enumerate în anexa V la Regulamentul de procedură
al PE.

Serviciile departamentului tematic pentru Comisia ENVI

O SELECȚIE DE DOCUMENTE DE CERCETARE RECENTE SOLICITATE DE COMISIA ENVI
Studii:
Puncte de prelevare pentru calitatea aerului - reprezentativitate și comparabilitate
Monitorizarea calității aerului în locuri fixe este un instrument important
prevăzut de Directiva privind calitatea aerului înconjurător pentru a
verifica respectarea valorilor-limită sau a valorilor-țintă stabilite pentru
protecția sănătății umane. Acest studiu analizează criteriile de amplasare
a locurilor de monitorizare în cinci state membre pentru a identifica
dispozițiile ambigue care ar putea conduce la evaluări diferite ale
expunerii la poluarea atmosferică.
Achizițiile publice ecologice și Planul de acțiune al UE pentru economia circulară
Achizițiile publice și achiziționarea de servicii, lucrări și bunuri reprezintă
aproximativ 14 % din produsul intern brut (PIB) european; prin urmare,
ele au un impact enorm, făcând ca produsele și serviciile să devină mai
ecologice și mai durabile. Evaluarea efectuată în cadrul acestui studiu
oferă rezultate privind aplicabilitatea inițiativelor în curs și arată modul în
care acestea contribuie la Planul de acțiune al Comisiei Europene privind
economia circulară.
Obiectivele de reducere a emisiilor pentru transportul aerian și maritim internațional
Acest studiu oferă o imagine de ansamblu asupra obiectivelor potențiale
de reducere a emisiilor de CO2 pentru transportul aerian și maritim
internațional și analizează obiectivele care ar fi compatibile cu obiectivul
global pe termen lung de a menține creșterea temperaturii sub 2 °C în
comparație cu nivelurile preindustriale. Studiul subliniază necesitatea de
a stabili obiective pentru ambele sectoare, care să indice în mod clar că
emisiile nu pot crește în mod nelimitat și nereglementat.
Orientări pentru aprobarea substanțelor active din pesticide
Substanțele active sunt un element esențial al pesticidelor. Aprobarea
acestora are loc la nivelul UE și există ghiduri pentru clarificarea,
armonizarea și standardizarea procesului complex de aprobare. Acest
studiu examinează ghidurile și orientările existente; nivelul de
armonizare între ele; legătura cu principiile bunei practici de laborator
(BPL) și oferă o vedere de ansamblu a studiilor necesare pentru
aprobarea substanței active.

Note de informare:
Politicile europene privind clima și energia în perspectiva anilor 2020, 2030 și 2050
Această notă de informare descrie politicile UE privind clima și energia,
precum și provocările cărora trebuie să le facem față pentru a atinge
obiectivul Acordului de la Paris de a menține creșterea temperaturii
globale cu mult sub 2 °C și de a continua eforturile de a ajunge la 1,5 °C.
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Ateliere:
Sprijinirea pieței materiilor prime secundare într-o economie circulară
Acest raport este o sinteză a prezentărilor și discuțiilor unui atelier
organizat pentru a crește gradul de înțelegere a rolului și a posibilităților
materiilor prime secundare în cadrul punerii în aplicare a Planului de
acțiune privind economia circulară, inclusiv a propunerilor legislative
privind deșeurile.
Obiective de emisii de CO2 pentru autoturisme și camionete pentru perioada de după 2020
Acest raport este o sinteză a prezentărilor și discuțiilor unui atelier axat pe
rolul vehiculelor utilitare ușoare în efortul de reducere a emisiilor,
obiectivele propuse pentru perioada de după 2020 și creșterea eficienței
acestora, precum și pe calea de urmat privind vehiculele electrice și
posibilele măsuri de îmbunătățire.
Roboții în domeniul asistenței medicale: o soluție sau o problemă?
Acest raport este o sinteză a prezentărilor și discuțiilor unui atelier privind
stadiul și perspectivele aplicării tehnologiilor bazate pe robotică și
inteligența artificială (IA) în domeniul asistenței medicale. Prima parte a
atelierului s-a axat pe aplicarea practică a IA și a roboților în domeniul
asistenței medicale, în timp ce a doua parte a analizat implicațiile etice și
responsabilitățile tehnologiilor bazate pe robotică și IA în domeniul
asistenței medicale.
Bolile cardiovasculare și stilul de viață
Acest document este o sinteză a prezentărilor și discuțiilor unui atelier
privind efectele pe care stilul de viață le poate avea asupra bolilor
cardiovasculare, precum și limitele sale. Obiectivul atelierului a fost de a
informa cu privire la relația dintre bolile cardiovasculare și bolile asociate
și anumite stiluri de viață în Uniunea Europeană, precum și de a oferi o
imagine de ansamblu a peisajului politic la nivel mondial și al UE pentru
abordarea acestor provocări.

Departamentul tematic A - date de contact
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Echipa ENVI: Georgios AMANATIDIS - georgios.amanatidis@europarl.europa.eu - 0032 228 34086
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Echipa ENVI: Tina OHLIGER - tina.ohliger@europarl.europa.eu - 0032 228 31477

•

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

Toate documentele noastre de cercetare sunt disponibile pe site-ul nostru:
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/supporting-analyses.html
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