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Услуги на тематичните отдели

ТЕМАТИЧЕН ОТДЕЛ ПО ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА, НАУКАТА И 
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА
Тематичен отдел А предоставя висококачествени експертни знания, актуален анализ и независими 
изследвания на комисиите, които подкрепя: ECON, EMPL, ENVI, ITRE и IMCO.  
Тематичният отдел А обслужва комисиите си чрез:  

1. осигуряване на връзка на комисиите с обширна мрежа от експерти от академичните
среди, специализирани консултантски дружества и мозъчни тръстове, други институции 
на ЕС и международни организации;

2. предоставяне на всеки етап от законодателния цикъл на експертни политически
консултации и целенасочени изследвания, които са независими, с високо качество и с
отчитане на политическата чувствителност; оказване на подкрепа за контролната
функция на комисиите;

3. промяна на целите на научните изследвания, извършвани за комисиите, в
подкрепа на информирания диалог между гражданите на ЕС и членовете на ЕП;
гарантиране, че парламентарната дейност се извършва обективно и от експерти;

4. управление на бюджетните средства за експертни оценки на комисиите, с цел
изпълнението на проекти чрез използване на външни експертни оценки за
удовлетворяване на изискванията на координаторите на комисиите.

В отговор на конкретно искане или по собствена инициатива и след лични консултации с членовете 
на ЕП вътрешните политически анализатори и изследователи предоставят ad hoc информация и 
политически анализ. Те подкрепят също така дейността на председателя и на генералния секретар, 
като изготвят общи прегледи (briefings) и предоставят съпътстваща информация. 

Външен платен експертен опит се предоставя изключително по искане на комисията въз основа на 
решение на координаторите на комисията. За тази цел всяка година на комисиите се разпределят 
бюджетни кредити. При работа с външни експерти тематичният отдел гарантира, че научните 
изследвания отговарят на най-високите стандарти за независимост и качество и съответстват на 
специфичните потребности на комисията. За тази цел външни експерти се подбират чрез процедури 

Тематичните отдели са изследователски отдели, които подкрепят парламентарните органи 
(председател, комисии и генерален секретар) в изпълнението на техните законодателни и 
институционални задачи. Те предоставят вътрешни и външни експертни знания в подкрепа на 
комисиите и други парламентарни органи при оформянето на законодателството и упражняването 
на демократичен контрол. 

За преглед на всички налични изследователски услуги, които Европейският парламент може да 
предложи, моля, посетете: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/sources.html 

Защо тематичните отдели са единствени по рода си? 

• Те са на разположение на комисиите и отговарят на техните искания за експертен опит.
• Те функционират въз основа на политически приоритети, определени от комисиите.
• Те също така предлагат достъп до платени външни експерти в допълнение към

подкрепата от страна на специалистите, които работят в самата институция.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/sources.html
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за възлагане на обществени поръчки въз основа на обективни критерии за подбор и възлагане. След 
това тематичният отдел следи отблизо тяхната работа, за да се гарантира, че тя е в пълно съответствие 
с искането за научни изследвания.  
Най-често срещаните продукти за научни изследвания, предоставяни от Тематичен отдел А, са: 

• „Накратко“: изследователски документ от 2 страници, предоставящ кратко резюме на 
дадена политика, законодателно предложение или събитие, като включва съществена 
информация под формата на текст и графики, както и връзки и предложения за 
допълнителна литература по въпроса. 

• Общ преглед: кратък изследователски документ, предоставящ контекстуална 
информация за строго определени теми, които могат да бъдат взети предвид например 
при изготвянето на доклад на дадена комисия. 

• Задълбочен анализ: изследователски документ със средна дължина, обикновено 
пряко свързан с предстоящо законодателно предложение или с доклад по собствена 
инициатива. 

• Проучване: дългосрочен изследователски документ, обикновено предлагащ 
сравнителни проучвания на закони или политики на държави членки или трети държави 
в области, в които такъв анализ липсва. Те могат да формират основата за по-късна 
парламентарна работа или за по-целенасочени научни изследвания. 

• Работен семинар: специално заседание с група от експерти, на което се разглежда 
конкретен въпрос, повдигнат от дадена комисия. В рамките на работния семинар има 
независими експерти, които са наети от външни организации, като например 
университети, и не е задължително той да бъде отворен за обществеността. 

• Експертна група за диалог по въпросите на паричната политика: експертна група, 
която предоставя общи прегледи преди провеждането на тримесечния диалог с 
председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) по въпросите, свързани с 
паричната политика.  

КАК СЕ ИЗИСКВА ЕКСПЕРТЕН ОПИТ ОТ ТЕМАТИЧНИЯ ОТДЕЛ А? 

Искането за 
експертен опит 

се отправя от 
координатор 
на комисия.  

Отделните 
членове на ЕП 

могат да 
подават 

искания за 
експертен опит 

чрез 
координатора 

на своята 
комисия. 

 

Координаторите 
на комисията 

вземат решение 
по това искане. 

Не се изисква 
предварително 

одобрение от 
други вътрешни 
парламентарни 

органи. 

 

Тематичният 
отдел А 

предоставя 
вътрешно 

поисканите 
експертни 

становища или 
ги възлага на 

външни 
изследователи. 

 

Изследователският 
документ се 
публикува в 
интернет и е 

достъпен и на 
хартиен носител 
при поискване. 

Може да бъде 
поискано 

представяне в 
комисията. 

АКЦЕНТ ВЪРХУ КОМИСИЯТА ECON 
В рамките на Тематичен отдел А специален екип предоставя експертен опит и консултации на 
комисията по икономически и парични въпроси (ECON) във всички области на компетентност на 
комисията. 
Комисията ECON отговаря за Икономическия и паричен съюз (ИПС), регулирането на финансовите 
услуги, свободното движение на капитали и плащания, политиките на данъчно облагане и 

https://econnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.html
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конкуренция и въпросите, свързани с международната финансова система. Правомощията и 
отговорностите на комисията са изброени в приложение V от Правилника за дейността на ЕП. 
Председателят на ЕЦБ участва в редовен диалог по въпросите на паричната политика с комисията 
ECON. 

ПОДБОР НА СКОРОШНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДОКУМЕНТИ, ПОИСКАНИ ОТ 
КОМИСИЯТА ECON 
Диалог по въпросите на паричната политика: 

Икономическият и паричен съюз: минало, настояще и бъдеще  

 

Проучването констатира, че двадесетгодишната история на еврото 
потвърждава стабилността и положението на еврото като втората 
световна валута, която се радва на подкрепата на по-голямата част от 
населението на еврозоната и се счита за положително нещо за 
Европейския съюз. Европейската централна банка успя да задържи 
инфлацията на ниско равнище. Въпреки това европейският дълг и 
финансовата криза през първото десетилетие на 21-и век наложиха 
необходимост от задълбочена институционална реформа, като тази 
задача все още не е завършена. 

 

 

Паричният съюз от птичи поглед 

 

Това е общ преглед на постиженията и предизвикателствата. В отговор 
на кризата с държавния дълг и в опитите си да окаже подкрепа на 
фискалните и структурните реформи, а по-късно да върне инфлацията 
на целевото равнище, Евросистемата се оказа в трудно положение, 
което води до нежелани странични ефекти. Същевременно сред 
членовете на еврозоната все още липсва широк консенсус относно 
реформирането на институционалната рамка на паричните и 
фискалните въпроси. 

 

 

Единната парична политика и децентрализацията: оценка 

 

Документът посочва и разглежда въпроси на политиката и правни 
въпроси относно децентрализацията на паричната политика в 
Европейския съюз, поставя акцент върху функцията на кредитора от 
последна инстанция, макропруденциалния надзор и предоставянето и 
докладването на спешна помощ за осигуряване на ликвидност. 
Предоставят се политически препоръки. 

 

 

Избрани други проучвания:

Криптовалутите и блок-веригата: правен контекст 

 

Все повече регулаторни органи се тревожат, че престъпниците все по-
често използват криптовалути за незаконни дейности като изпиране на 
пари, финансиране на тероризъм и укриване на данъци. Проблемът е 
значителен: въпреки че пълният мащаб на злоупотребите с виртуални 
валути не е известен, данните сочат, че пазарната стойност на тези 
злоупотреби надхвърля 7 милиарда евро в световен мащаб. Това 
проучване разглежда явлението от правна гледна точка и съдържа 
политически препоръки за бъдещи стандарти на ЕС. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//BG#GAX6
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Ролята на Европейския съюз в международните икономически форуми: Г-20 

 

Настоящият документ е част от поредица от девет проучвания относно 
ролята на Европейския съюз в международните икономически форуми. 
В него се предоставя фактологична информация за Г-20, ролята и 
представителството на ЕС в нея, нейната отчетност, както и 
координацията и нейното въздействие. Той очертава правната рамка на 
ЕС за участието на ЕС и неговите държави членки в Г-20. Като прилага 
двустепенна рамка на отчетност, той посочва пропуските по отношение 
на отчетността и приключва с политически препоръки. 

 

 

Неправомерна продажба на финансови продукти: пускане на пазара, продажба и разпространение 

 

Проучването е част от поредица от пет проучвания относно 
неправомерната продажба на финансови продукти в ЕС. То прави 
преглед на законодателната и регулаторната рамка на ЕС за пускането 
на пазара, продажбата и разпространението на финансови продукти, за 
да се оцени дали след кризата регулаторните реформи на ЕС са 
постигнали своите цели и ако не — какви са пропуските и слабостите в 
настоящия регулаторен подход на ЕС. 

 

 

Политиката в областта на конкуренцията и вътрешен енергиен пазар 

 

Проучването определя избрани важни въпроси, свързани с 
конкуренцията на вътрешния енергиен пазар. В него се разглежда 
ролята на конкурентното право по отношение на следните въпроси: 
държавна помощ, управление на претоварването, механизми за 
заплащане за осигуряване на капацитет, балансиращи пазари, 
ефективна конкуренция между доставчиците, интегриране на нови 
участници на пазара и енергийна бедност. В отговор на тези настоящи и 
евентуално предстоящи проблеми, проучването предоставя указания 
относно настоящата и бъдещата необходимост от прилагане на 
инструментите на правото в областта на конкуренцията, както и други 
видове инструменти. 

 

 

 

Контакти за тематичен отдел А 

• Тематичен отдел А – политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• Екип, отговарящ за ECON: Дирк ВЕРБЕКЕН - dirk.verbeken@ep.europa.eu - 0032 228 48358 

• Екип, отговарящ за ECON: Дражен РАКИЧ - drazen.rakic@ep.europa.eu - 0032 228 33361 

• Екип, отговарящ за ECON: Дарио ПАТЕРНОСТЕР - dario.paternoster@ep.europa.eu - 0032 228 32479 

• Екип, отговарящ за ECON: Деница ДЕСИМИРОВА - denitza.dessimirova@ep.europa.eu - 0032 228 30507 

Всички наши изследователски документи са на разположение на нашия уебсайт:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/econ/supporting-analyses.html 
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