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Poliitikaosakondade teenused

MAJANDUS-, TEADUS- JA ELUKVALITEEDI POLIITIKA OSAKOND

Poliitikaosakond A abistab kvaliteetse eksperditeabe, ajakohaste analüüside ja sõltumatute uuringutega 
ECON-, EMPL-, ENVI-, ITRE- ja IMCO-komisjoni.  

Poliitikaosakond A 

1. vahendab komisjonidele kontakte laiaulatusliku ekspertide võrgustikuga, kuhu kuuluvad
akadeemilise ringkonna esindajad ja konsultatsioonifirmad, ning mõttekodade, teiste ELi
institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

2. annab komisjonidele igas seadusandliku tsükli etapis asjatundlikku poliitilist nõu ning
koostab täpse ülesandepüstitusega sõltumatuid ja kvaliteetseid uuringuid, milles võetakse
arvesse poliitiliselt delikaatseid asjaolusid; ta toetab komisjone kontrollifunktsiooni täitmisel;

3. mitmekesistab komisjonide uurimistööd, et toetada sisukat arutelu Euroopa Liidu
kodanike ja parlamendiliikmete vahel, ning aitab tagada, et parlament töötab objektiivselt ja
asjatundlikult;

4. haldab komisjonide ekspertteabe eelarvet, viib ellu projekte ja kasutab koordinaatorite
seatud nõudmiste täitmiseks välisekspertide teenuseid.

Parlamendi enda poliitikaanalüütikud ja -teadurid koostavad teabedokumente ja poliitikaanalüüse, mida 
neilt tellitakse või mida nad parlamendiliikmetega nõu pidamise tulemusena peavad vajalikuks esitada. 
Samuti esitavad nad ülevaateid ja taustteavet parlamendi presidendile ja peasekretärile. 

Tasustatud väliseksperdid esitavad teavet ja arvamusi üksnes parlamendikomisjoni taotlusel ja selleks on 
vajalik koordinaatorite eelnev otsus. Komisjonide eelarves on selleks igal aastal ette nähtud teatav summa. 
Välisekspertide teenuseid kasutades peab poliitikaosakond tagama, et uurimistöö vastaks rangeimatele 
sõltumatus- ja kvaliteedinõuetele ning parlamendikomisjoni vajadustele. Seetõttu valitakse eksperdid 
hankemenetlusega, mis põhineb objektiivsetel valiku- ja hindamiskriteeriumidel. Poliitikaosakond jälgib 
tähelepanelikult, et ekspertide töö oleks uurimistaotlusega täielikult kooskõlas.  

Poliitikaosakonnad on uuringuüksused, kes abistavad parlamendi organeid (president, komisjonid ja 
peasekretär) seadusandlike ja institutsiooniliste ülesannete täitmisel. Nii parlamendi enda asjatundjad kui 
ka väliseksperdid aitavad komisjonidel ja teistel parlamendiorganitel koostada õigusakte ja teha 
demokraatlikku kontrolli.  

Ülevaate kõigist Euroopa Parlamendis pakutavatest uuringuteenustest leiate siit: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/sources.html 

Poliitikaosakondade eripära seisneb selles, et 

• nad on esmajoones komisjonide teenistuses ja täidavad nende teabetaotlusi,
• nad lähtuvad oma töös komisjonide seatud poliitilistest prioriteetidest ning
• lisaks parlamendi enda ekspertidele pakuvad nad ka tasustatud välisekspertide teenuseid.

 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/sources.html
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Kõige sagedamini koostab poliitikaosakond A järgmisi väljaandeid. 

• Lühitutvustus („At a glance“ note) on konkreetse poliitika, seadusandliku ettepaneku, 
sündmuse või ürituse kahe lehekülje pikkune lühikokkuvõte, kus oluline teave esitatakse 
teksti ja graafikute abil, millele lisanduvad lingid ja lisalugemissoovitused. 

• Ülevaates (briefing) esitatakse kindla teema kohta taustteave, mida parlamendikomisjon saab 
kasutada näiteks raporti koostamisel. 

• Analüüs (in-depth analysis) on keskmise pikkusega dokument ja üldjuhul otseselt seotud 
oodatava seadusandliku ettepaneku või algatusraportiga. 

• Uuring (study) on pikemaajalise uurimise tulemusel koostatud dokument, milles võrreldakse 
tavaliselt liikmesriikide või kolmandate riikide seadusi või poliitikat. Neid tehakse 
valdkondades, mille kohta muid uuringuid ei leidu. Uuringule võib parlament toetuda oma 
edasises töös ning selle alusel võib teha edasise põhjalikuma uurimistöö. 

• Seminar (workshop) on eksperdirühma osalusel toimuv erikoosolek, kus käsitletakse 
parlamendikomisjonis tõstatatud teemat. Seminaril osalevad sõltumatud lepingulised 
eksperdid ülikoolidest ja teistest parlamendivälistest organisatsioonidest. Mõnel seminaril 
saab osaleda ka üldsus. 

• Rahapoliitika ekspertide rühm annab olukorrast ülevaate enne kord kvartalis toimuvat 
rahapoliitikaarutelu, milles osaleb Euroopa Keskpanga (EKP) president.  
 

KUIDAS POLIITIKAOSAKONNALT A EKSPERDIARVAMUST KÜSIDA 
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MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJON 
 

Poliitikaosakonnas A on spetsiaalne töörühm, kes pakub majandus- ja rahanduskomisjonile 
eksperditeavet ja nõu kõigis komisjoni pädevusvaldkondades. 

 
ECON-komisjoni vastutusalas on majandus- ja rahaliit, finantsteenuste reguleerimine, kapitali ja maksete 
vaba liikumine, maksu- ja konkurentsipoliitika ning rahvusvaheline finantssüsteem. ECON-komisjoni 
volitused ja vastutusalad on loetletud Euroopa Parlamendi kodukorra V lisas. ECON-komisjon korraldab 
korrapärast rahapoliitikaarutelu, kus osaleb EKP president. 

  

https://econnet.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//ET#GAX6
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VALIK MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI POOLT HILJUTI TELLITUD UURINGUID 

Rahapoliitika arutelu teemalised uuringud 
 

Majandus- ja rahaliidu senine ja edasine areng  

 

Uuringus jõuti järeldusele, et euro on oma 20-aastase eluea jooksul 
püsinud stabiilsena ja sellest on saanud maailmas tähtsuselt teine 
vääring. Eurot toetab enamik euroala elanikke ja seda peetakse 
Euroopa Liidu jaoks kasulikuks. Euroopa Keskpangal on õnnestunud 
hoida inflatsioonimäär madalal. 2010. aastatel Euroopas tekkinud 
võla- ja rahakriisi tõttu selgus, et süsteemi tuleb põhjalikult reformida. 
Seda ei ole veel lõpuni ellu viidud. 

 

 

Põgus ülevaade rahaliidust 

 

Ülevaates kirjeldatakse rahaliidu saavutusi ja probleeme. Sellega, 
kuidas eurosüsteem on lahendanud võlakriisi, püüdnud toetada 
eelarve- ja struktuurireforme ning mõjutada inflatsiooni nii, et see 
suureneks jälle soovitud määrani, on ta tekitanud soovimatute 
tagajärgedega keerulise olukorra. Euroala liikmete hulgas ei ole 
endiselt kindlat üksmeelt selles, kas ja kuidas tuleks raha- ja 
eelarvepoliitika institutsioonilist raamistiku reformida. 

 

 

Ühtse rahapoliitika ja detsentraliseerimise hinnang 

 

Uuringus kirjeldatakse ja hinnatakse, kuidas on Euroopa Liidus 
rahapoliitikat detsentraliseeritud ja millised õigusküsimused sellega 
kaasnevad. Põhitähelepanu pööratakse viimase instantsi laenajatele, 
makrotasandi usaldatavusjärelevalvele ning erakorralise likviidsusabi 
andmisele ja sellealasele aruandlusele. Antakse ka poliitikasoovitusi. 

 

 

 
Valik muid uuringuid
 

Krüptoraha ja plokiahela õigusraamistik 

 

Seadusandjatele teevad üha rohkem muret kurjategijad, kes 
kasutavad krüptoraha järjest sagedamini seadusvastasteks tegudeks 
(rahapesu, terrorismi rahastamine ja maksudest kõrvalehoidumine). 
Probleem on väga tõsine: ei ole küll täpselt teada, kui palju 
virtuaalraha kuritarvitatakse, aga turuväärtuses arvatakse seda kogu 
maailmas kokku olevat üle 7 miljardi euro. Uuringus analüüsitakse 
nähtust õiguslikust vaatenurgast ja antakse soovitusi tulevaste ELi 
normide koostamiseks. 
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Euroopa Liidu roll rahvusvahelisel majandusfoorumil G20 

 

See on üks üheksast uuringust, mis on tehtud Euroopa Liidu rolli 
kohta rahvusvahelistel majandusfoorumitel. Uuringus on toodud G20 
taustteave ning kirjeldatud ELi rolli ja esindatust G20s, samuti selle 
aruandekohustust, koordineerimist ja mõju. Analüüsitakse ELi 
õigusraamistikku, mille alusel EL ja selle liikmesriigid G20s osalevad. 
Kahetasandilise aruandlusraamistiku alusel on kindlaks tehtud 
aruandlussüsteemi puudused. Antakse ka poliitikasoovitusi. 

 

 

Ebasobivate finantstoodete turustamine, müük ja levitamine 

 

See on üks viiest uuringust, mis on tehtud ELis pakutavate 
ebasobivate finantstoodete kohta. Uuringus vaadeldakse 
finantstoodete turustamise, müügi ja levitamise ELi seadusandlikku ja 
õigusraamistikku, et hinnata, kas ELi kriisijärgsed õigusreformid on 
andnud soovitud tulemusi ja kui ei, siis millised on ELi õigusaktide 
puudused. 

 

 

Konkurentsipoliitika ja liidusisene energiaturg 

 

Uuringus analüüsitakse mõningaid liidusisese energiaturu 
konkurentsi seisukohast olulisi küsimusi. Uuritakse, kas ja kuidas 
tuleks konkurentsiõigusega reguleerida riigiabi, ülekoormuse 
juhtimist, reservvõimsuse mehhanisme, tasakaalustamisturge, 
tarnijatevahelist tõhusat konkurentsi, uute turuletulijate 
integreerimist ja energiaostuvõimetust. Uuringus on selgitatud, 
milliseid vahendeid on praegu ja tulevikus vaja nii konkurentsiõiguse 
kohaldamiseks kui ka muuks otstarbeks, et olemasolevaid ja 
võimalikke uusi probleeme lahendada. 

 

 

 

Poliitikaosakonna A kontaktandmed 

• Poliitikaosakonna A majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond 
ECON – EMPL – ENVI – ITRE – IMCO – poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• ECON-komisjoni töörühm: Dirk VERBEKEN – dirk.verbeken@ep.europa.eu – 0032 228 48358 

• ECON-komisjoni töörühm: Drazen RAKIC – drazen.rakic@ep.europa.eu – 0032 228 33361 

• ECON-komisjoni töörühm: Dario PATERNOSTER – dario.paternoster@ep.europa.eu – 0032 228 32479 

• ECON-komisjoni töörühm: Denitza DESSIMIROVA – denitza.dessimirova@ep.europa.eu – 0032 228 30507 

Kõikide uuringutega saate tutvuda veebisaidil  
https://www.europarl.europa.eu/committees/et/econ/supporting-analyses.html 
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