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Storitve tematskih sektorjev

TEMATSKI SEKTOR ZA GOSPODARSKO IN ZNANSTVENO POLITIKO TER KAKOVOST 
ŽIVLJENJA
Tematski sektor A zagotavlja visokokakovostno strokovno znanje, najsodobnejše analize in neodvisne 
raziskave svojim odborom: ECON, EMPL, ENVI, ITRE in IMCO.  

Pomaga jim na različne načine: 

1. povezuje jih z obsežno mrežo strokovnjakov iz akademskega sveta, s specializiranimi
svetovalnimi podjetji, možganskimi trusti, drugimi institucijami EU in mednarodnimi
organizacijami;

2. kadarkoli v zakonodajnem ciklu jim nudi neodvisno in visokokakovostno strokovno
svetovanje o politikah in skrbno izbrane raziskave, pri čemer upošteva politično občutljiva
vprašanja; podpira odbore pri izvajanju nadzorne vloge;

3. spreminja namembnost raziskav, ki jih naročajo odbori, in tako podpira ozaveščeno
sodelovanje med državljani EU in poslanci; zagotavlja, da je parlamentarno delo opravljeno
objektivno in strokovno;

4. gospodari s sredstvi, ki jih imajo odbori na voljo za strokovno pomoč, vodi projekte in pri tem
uporablja zunanjo strokovno pomoč, da izpolni zahteve koordinatorjev.

Notranji politični analitiki in raziskovalci na zahtevo ali na lastno pobudo in po osebnem posvetovanju s 
poslanci zagotovijo namenske informacije in politične analize. S pripravo briefingov in informativnega 
gradiva pri delu pomagajo tudi predsedniku in generalnemu sekretarju. 

Plačana zunanja strokovna pomoč se zagotovi izključno na zahtevo odbora, ki jo odobrijo koordinatorji. 
Odbori v ta namen vsako leto dobijo ustrezna proračunska sredstva. Kadar tematski sektor sodeluje z 
zunanjimi strokovnjaki, poskrbi, da raziskave izpolnjujejo najvišje standarde neodvisnosti in kakovosti ter da 
ustrezajo specifičnim potrebam posameznih odborov. Zato so strokovnjaki izbrani s postopkom javnega 
naročanja, ki temelji na objektivnih merilih za izbor in podelitev pogodbe. Njihovo delo nato tematski sektor 
pozorno nadzoruje, da zagotovi skladnost z izvirnim zahtevkom za raziskavo.  

Tematski sektorji so raziskovalne enote, ki parlamentarnim organom (predsedniku, odborom in 
generalnemu sekretarju) nudijo podporo pri izvajanju zakonodajnih in institucionalnih nalog. Odborom 
Evropskega parlamenta in drugim parlamentarnim organom zagotavljajo pomoč zunanjih in notranjih 
strokovnjakov ter jim tako pomagajo pri oblikovanju zakonodaje in izvajanju demokratičnega nadzora.  

Pregled vseh raziskovalnih storitev, ki jih nudi Evropski parlament, je na voljo na naslovu: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/sources.html 

Tematski sektorji so edinstveni, saj: 

• so v službi odborov in se odzivajo na njihove potrebe po strokovnem znanju;
• pri delu izhajajo iz političnih prednostnih nalog, ki si jih zastavijo odbori;
• poleg tega, da nudijo podporo notranjih strokovnjakov, sodelujejo tudi s plačanimi

zunanjimi strokovnjaki.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/sources.html
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Najpogostejši raziskovalni izdelki tematskega sektorja A so: 

• Na kratko: dvostranska predstavitev strni posamezne politike, zakonodajne predloge ali 
dogodke ter v besedi in sliki povzame bistvene informacije, ponudi spletne povezave in 
predlaga nadaljnje vire. 

• Briefing: zgoščena predstavitev natančno opredeljenih tem z ustrezno razlago in ozadjem, 
tako da jih je mogoče v odboru uporabiti pri sestavljanju poročila. 

• Poglobljena analiza: srednje dolga predstavitev, ki je običajno neposredno povezana z 
zakonodajnim predlogom ali samoiniciativnim poročilom, ki je v pripravi. 

• Študija: pri dolgoročnih študijah gre pogosto za primerjavo zakonov ali politik držav članic ali 
tretjih držav na področjih, za katera še ni na voljo analiz. Uporabijo se lahko kot osnova za 
kasnejše parlamentarno delo ali za bolj usmerjene raziskave. 

• Delavnica: namensko srečanje s skupino strokovnjakov na temo, ki jo želi odbor natančneje 
obravnavati. Delavnice so možnost za zgoščeno sodelovanje neodvisnih strokovnjakov iz 
različnih zunanjih organizacij, na primer univerz, niso pa nujno odprte za javnost. 

KAKO SE TEMATSKI SEKTOR A ZAPROSI ZA STROKOVNO POMOČ? 

Koordinator 
odbora vloži 
zahtevek za 
strokovno 

pomoč.  

Posamezni 
poslanci lahko 

prošnjo 
posredujejo 

prek 
koordinatorja 

svojega 
odbora. 

 

O njej nato 
odločijo 

koordinatorji 
odbora. 

Za to ni 
potrebna 

predhodna 
odobritev 

drugih 
notranjih 
organov. 

 

Tematski 
sektor A 

naročeno 
strokovno 

pomoč 
zagotovi 
znotraj 

institucije ali 
pa jo pridobi 
pri zunanjih 

raziskovalcih. 

 

Dokument se 
nato objavi na 

spletu, na 
zahtevo pa je 
na voljo tudi 
na papirju. 

Zaprosi se 
lahko tudi za 

predstavitev v 
odboru. 

NA KRATKO O ODBORU ENVI 
V tematskem sektorju A Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) na vseh področjih, za 
katera je pristojen, strokovno pomoč in svetovanje zagotavlja posebna skupina. 

 
Odbor je pristojen za številna politična področja, med drugim za podnebne spremembe, kakovost zraka in 
vode, varstvo biotske raznovrstnosti in označevanje živil. Njegove pristojnosti in obveznosti so navedene v 
Prilogi V Poslovnika Evropskega parlamenta. 

 

 

 

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//SL#GAX6
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NEKAJ NOVEJŠIH RAZISKOVALNIH DOKUMENTOV, KI JIH JE NAROČIL ODBOR ENVI 
Študije: 

Vzorčevalna mesta za kakovost zraka – reprezentativnost in primerljivost  

 

Spremljanje kakovosti zraka na stalnih merilnih mestih je pomemben 
instrument, ki je določen v direktivi o kakovosti zunanjega zraka, z njim 
pa preverjamo skladnost z mejnimi oziroma ciljnimi vrednostmi, ki so bile 
določene zaradi varovanja zdravja ljudi. Študija analizira merila za 
določanje mest spremljanja v petih državah članicah in ugotavlja, ali so 
določbe dvoumne in bi zato lahko privedle do različnih ocen o 
izpostavljenosti onesnaženosti zraka. 

 

Zelena javna naročila in akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo 

 

Javna naročila in nakup storitev, gradenj in blaga zajemajo približno 14 % 
evropskega bruto domačega proizvoda (BDP), zato lahko močno vplivajo 
na to, da bodo izdelki in storitve okolju prijaznejši in bolj trajnostni. 
Študija ocenjuje ustreznost potekajočih pobud in prikazuje, kako 
prispevajo k akcijskemu načrtu Evropske komisije za krožno 
gospodarstvo.   

Cilji zmanjšanja emisij za mednarodni letalski in pomorski promet 

 

Študija podaja pregled možnih ciljev zmanjšanja emisij CO2 za 
mednarodni letalski in pomorski promet ter preučuje, kateri od teh ciljev 
bi bili združljivi z globalnim dolgoročnim ciljem, da se temperatura 
poveča za manj kot 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. V študiji je 
poudarjeno, da je treba za oba sektorja določiti cilje in tako jasno 
pokazati, da emisije ne morejo neomejeno in nenadzorovano rasti.  

Smernice za odobritev aktivnih snovi v pesticidih 

 

Aktivne snovi so bistvena sestavina pesticidov. Odobrijo se na ravni EU, 
obstajajo pa tudi smernice za razjasnitev, harmonizacijo in 
standardizacijo zapletenega postopka odobritve. Študija preučuje 
obstoječe smernice, v kolikšni meri so harmonizirane in v kolikšni meri 
upoštevajo načela dobre laboratorijske prakse. Vsebuje tudi pregled 
študij, ki so potrebne za odobritev aktivnih snovi.  

Briefingi: 

Evropske politike za podnebje in energijo do leta 2020, 2030 in 2050  

 

Dokument predstavlja podnebne in energetske politike EU ter izzive, s 
katerimi se je treba spoprijeti, da bi dosegli cilj Pariškega sporazuma, tj. 
zadržali povečanje globalne temperature precej pod 2 °C in si hkrati 
prizadevali, da bi se ta povečala le za 1,5 °C.  
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Poročilo o delavnici: 

Podpiranje trga sekundarnih surovin v krožnem gospodarstvu 

 

Poročilo povzema predstavitve in razprave z delavnice, ki je bila 
organizirana, da bi bolje razumeli vlogo sekundarnih surovin in možnosti 
za njihovo uporabo v okviru izvajanja akcijskega načrta za krožno 
gospodarstvo, vključno s predlagano zakonodajo o odpadkih. 

 

Cilji glede izpustov CO2 za osebna in kombinirana vozila po letu 2020 

 

Poročilo povzema predstavitve in razprave z delavnice, na kateri je bila 
poudarjena vloga lahkih vozil pri zmanjševanju emisij in doseganju 
predlaganih ciljev za obdobje po letu 2020, pozornost pa je bila 
namenjena tudi povečanju njihove učinkovitosti ter prihodnjemu razvoju 
električnih vozil in možnim ukrepom za nadaljnje izboljšanje. 

 

Roboti v zdravstvu: rešitev ali težava? 

 

Poročilo povzema predstavitve in razprave z delavnice o vlogi in 
možnostih uporabe robotskih tehnologij in tehnologij, ki temeljijo na 
umetni inteligenci, v zdravstvu. Prvi del delavnice je bil namenjen 
obravnavi praktične uporabe umetne inteligence in robotov v 
zdravstvene namene, drugi del pa preučevanju etičnih vidikov in 
odgovornosti v zvezi s temi tehnologijami v zdravstvu.  

Bolezni srca in ožilja ter življenjski slog 

 

Dokument povzema predstavitve in razprave z delavnice o vplivu 
življenjskega sloga na bolezni srca in ožilja. Delavnica je bila namenjena 
ozaveščanju o povezavi med srčno-žilnimi in sorodnimi boleznimi ter 
različnimi življenjskimi slogi v Evropski uniji ter pregledu svetovnih in 
evropskih politik, ki obravnavajo te izzive. 

 

 

Tematski sektor A – kontaktni podatki 

• Tematski sektor A –gospodarske in znanstvene politike ter kakovost življenja 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

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

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

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

Vsi raziskovalni dokumenti odbora so na voljo na njegovem spletišču:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/sl/envi/supporting-analyses.html 

 

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Mnenja avtorjev, izražena v tem dokumentu, niso nujno uradno stališče Evropskega 
parlamenta. Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da se navede vir ter da je Evropski parlament 
o tem predhodno obveščen in prejme izvod. © European Union, 2019.  
 
Rokopis dokončan: maj 2019. Objava: junij 2019. 
Odgovorna administratorka: Tina OHLIGER. Uredniška pomoč: Roberto BIANCHINI. 
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