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A tematikus főosztályok szolgáltatásai 

GAZDASÁGPOLITIKAI, TUDOMÁNYPOLITIKAI ÉS ÉLETMINŐSÉGI TEMATIKUS 
FŐOSZTÁLY

Az A. Tematikus Főosztály magas színvonalú szakértői segítséget, naprakész elemzést és független kutatást biztosít az 
általa támogatott bizottságok, azaz az ECON, az EMPL, az ENVI, az ITRE és az IMCO számára.  

Az A. Tematikus Főosztály az alábbiak révén támogatja a bizottságokat: 

1. a bizottságok összekapcsolása tudományos szakértőkből, szaktanácsadó szervezetekből, agytrösztökből,
más uniós intézményekből és nemzetközi szervezetekből álló, széles körű szakértői hálózattal;

2. független, magas színvonalú, a politikailag érzékeny szempontokat figyelembe vevő szakpolitikai tanácsadás
és gondosan célzott kutatás biztosítása a jogalkotási ciklus bármely szakaszában; a bizottságok ellenőrző
szerepének támogatása; 

3. a bizottsági kutatás új, az uniós polgárok és a képviselők tájékozott szerepvállalását támogató célokra
történő felhasználása; annak biztosítása, hogy a parlamenti munkát tárgyilagos módon szakértők végezzék; 

4. a bizottsági szakértői költségvetések kezelése, projektek végrehajtása külső szakértői segítség
felhasználásával, a bizottsági koordinátorok által támasztott követelményeknek való megfelelés céljából. 

A belső politikai elemzők és kutatók eseti tájékoztatást adnak és szakpolitikai elemzéseket készítenek vagy egyedi 
kérésre válaszolva, vagy saját kezdeményezésükre és képviselőkkel folytatott személyes tanácskozást követően. 
Emellett tájékoztatók készítésével és háttér-információkkal is segítik az elnök és a főtitkár munkáját. 

Külső, fizetett szakértőket kizárólag a bizottság kérésére, a bizottsági koordinátorok határozatát követően lehet 
igénybe venni. A bizottságok számára minden évben költségvetési előirányzatokat különítenek el erre a célra. Külső 
szakértőkkel folytatott együttműködés esetén a tematikus főosztály biztosítja, hogy a kutatás megfeleljen a 
legmagasabb szintű függetlenségi és minőségi követelményeknek, és kielégítse a bizottság egyedi igényeit. Ezért a 
külső szakértőket objektív kiválasztási és odaítélési kritériumokon alapuló közbeszerzési eljárások keretében választják 

A tematikus főosztályok kutatási osztályok, amelyek jogalkotási és intézményi feladataik ellátása során 
támogatják a parlamenti szerveket (az elnököt, a bizottságokat és a főtitkárt). Házon belüli és külső szakértői 
segítséget nyújtanak a bizottságok és egyéb parlamenti szervek számára a jogszabályok kialakításában és a 
demokratikus ellenőrzés gyakorlásában.  

Az Európai Parlament által kínált összes kutatási szolgáltatás áttekintése az alábbi weboldalon található meg: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/sources.html 

Mi teszi egyedivé a tematikus főosztályokat? 

• Feladatuk kifejezetten a bizottságok kiszolgálása, és a bizottságok szakértői segítségre irányuló
kéréseit teljesítik.

• A bizottságok által meghatározott elsődleges politikai célok alapján működnek.
• A belső szakértők által nyújtott hagyományos támogatáson túlmenően fizetett külső szakértők

igénybevételét is lehetővé teszik.
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ki. A tematikus főosztály ezt követően szoros figyelemmel kíséri a külső szakértők munkáját annak biztosítása 
érdekében, hogy az maradéktalanul megfeleljen az eredeti kutatási megbízásnak. 

Az A. Tematikus Főosztály által készített leggyakoribb kutatási dokumentumok a következők: 

• Rövid áttekintés 2 oldalas kutatási dokumentum, amely tömören összefoglal egy-egy szakpolitikát, 
jogalkotási javaslatot vagy eseményt, szövegesen és ábrákkal megadva a lényeges információkat, 
valamint linkekkel és további olvasnivalóra vonatkozó ajánlásokkal kiegészítve azokat. 

• Tájékoztató (Briefing): tömör kutatási dokumentum, amely háttér-információkkal szolgál szorosan 
meghatározott témákhoz, amelyek felhasználhatók például egy bizottsági jelentés elkészítéséhez. 

• Részletes elemzés: közepes terjedelmű kutatási dokumentum, amely általában közvetlenül 
kapcsolódik valamely aktuális jogalkotási javaslathoz vagy saját kezdeményezésű jelentéshez. 

• Tanulmány: hosszabb kutatási dokumentum, amely rendszerint uniós tagállamok vagy harmadik 
országok jogszabályait vagy politikáit egymással összevető vizsgálatokat kínál olyan területeken, ahol 
ilyen elemzés még nem áll rendelkezésre. Ezek a vizsgálatok a későbbi parlamenti munka vagy a még 
célirányosabb kutatás alapját képezhetik. 

• Műhelytalálkozó: a bizottság által felvetett konkrét kérdéssel foglalkozó szakértői csoporttal való 
találkozás. A munkaértekezlet szerződéses alapon külső szervezetek – például egyetemek – független 
szakértőit vonja be a munkába, és nem feltétlenül nyitott a nagyközönség számára. 

• A monetáris párbeszéd szakértői testülete: szakértői csoport, amely az Európai Központi Bank 
elnökével negyedévente folytatott párbeszéd előtt nyújt előzetes tájékoztatást.  

HOGYAN KELL SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉGET KÉRNI AZ A. TEMATIKUS FŐOSZTÁLYTÓL? 
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FÓKUSZBAN AZ ECON BIZOTTSÁG 
 
Az A. Tematikus Főosztályon belül egy külön csoport nyújt szakértői segítséget és ad tanácsot a Gazdasági és Monetáris 
Bizottságnak (ECON) a bizottság hatáskörébe tartozó valamennyi területen. 

Az ECON bizottság felelősségi körébe tartozik a gazdasági és monetáris unió (GMU), a pénzügyi piacok szabályozása, a 
tőke és a kifizetések szabad mozgása, az adózási és a versenypolitika, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszer. Az 
ECON bizottság hatáskörét és felelősségét az EP eljárási szabályzatának V. melléklete tartalmazza. Az EKB elnöke 
rendszeres monetáris párbeszédben vesz részt az ECON bizottsággal. 

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//HU#GAX6
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VÁLOGATÁS AZ ECON BIZOTTSÁG ÁLTAL A KÖZELMÚLTBAN KÉRT KUTATÁSI 
DOKUMENTUMOKBÓL 

Monetáris párbeszéd: 
  

Gazdasági és monetáris unió: múltja, jelene és jövője 

 

A tanulmány megállapítja, hogy az euró történetének húsz éve megerősíti az 
euró stabilitását és a világ második valutájaként betöltött szerepét, amelyet 
az euróövezet lakosságának többsége támogat és jó dolognak tekint az 
Európai Unió számára. Az Európai Központi Bank sikeresnek bizonyult az 
infláció alacsony szinten tartásában. Az európai adósság- és pénzügyi válság 
azonban a 2010-es években mélyreható intézményi reformot tett 
szükségessé, és ez a feladat továbbra is befejezetlen. 

 

 

A monetáris unió madártávlatból 

 

Ez a tájékoztató (briefing) számba veszi az elért eredményeket és a 
kihívásokat. Az államadósság-válságra válaszul, valamint a költségvetési és 
strukturális reformok támogatására és később az infláció célba igazítására 
irányuló törekvései során az eurórendszer nehéz helyzetbe hozta magát, 
nem várt mellékhatásokat okozva. Ugyanakkor továbbra is hiányzik az 
euróövezet tagjai között a monetáris és költségvetési ügyek intézményi 
keretének reformjával kapcsolatos széles körű konszenzus. 

 

 

Az egységes monetáris politika és decentralizáció: értékelés 

 

Ez a dokumentum a monetáris politika Európai Unión belüli 
decentralizációjával kapcsolatos szakpolitikai és jogi kérdéseket határoz meg 
és vizsgál felül, a végső hitelező szerepére, a makroprudenciális felügyeletre 
és a sürgősségi likviditási támogatás nyújtására és jelentésére összpontosít. 
Politikai ajánlásokat is tesz. 

 

 

 

Válogatás egyéb tanulmányokból: 

Kriptovaluták és blokklánc: jogi háttér 

 

Egyre több szabályozó hatóságot aggasztanak azok a bűnözők, akik növekvő 
mértékben használnak kriptovalutákat olyan jogellenes tevékenységekhez, 
mint a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és az adókijátszás. A probléma 
jelentős: bár a virtuális fizetőeszközökkel való visszaélés teljes mértéke nem 
ismert, annak piaci értéke a jelentések szerint világszerte meghaladja a 7 
milliárd eurót. Ez a tanulmány a jelenséget jogi szempontból vizsgálja, és 
politikai ajánlásokat tesz a jövőbeli uniós normákra. 
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Az Európai Unió szerepe a nemzetközi gazdasági fórumokon: a G20-ak 

 

Ez a dokumentum az Európai Unió nemzetközi gazdasági fórumokon 
betöltött szerepéről szóló kilenc tanulmányból álló sorozat részét képezi. 
Tényszerű háttér-információkkal szolgál a G20-akról, az EU szerepéről és a 
G20-csoportban való képviseletéről, a G20-csoport elszámoltathatóságáról, 
valamint koordinálásáról és hatásáról. Meghatározza az EU-nak és 
tagállamainak a G20-csoportban való részvételére vonatkozó uniós jogi 
keretet. Kétszintű elszámoltathatósági keret alkalmazásával azonosítja az 
elszámoltathatósági hiányosságokat, és politikai ajánlásokkal zárul. 

 

 

A pénzügyi termékek megtévesztő értékesítése: forgalomba hozatal, értékesítés és forgalmazás 

 

Ez a tanulmány a pénzügyi termékek Unión belüli megtévesztő 
értékesítéséről szóló öt tanulmányból álló sorozat részét képezi. A 
tanulmány áttekinti a pénzügyi termékek forgalomba hozatalára, 
értékesítésére és forgalmazására vonatkozó uniós jogalkotási és szabályozási 
keretet annak értékelése céljából, hogy a válság utáni uniós szabályozási 
reformok elérték-e céljaikat, és ha nem, mik a jelenlegi uniós szabályozási 
megközelítés hiányosságai és gyengeségei. 

 

 

Versenypolitika és belső energiapiac 

 

Ez a tanulmány a belső energiapiacon felmerülő, a versennyel kapcsolatos 
fontos kiválasztott kérdéseket tár fel. Megvitatja a versenyjog szerepét az 
alábbi kérdések tekintetében: állami támogatás, szűkületkezelés, 
kapacitásdíjazási mechanizmusok, kiegyenlítő piacok, a szolgáltatók közötti 
hatékony verseny, az új piaci szereplők befogadása és az energiaszegénység. 
E jelenlegi és lehetséges jövőbeli kérdések kezelése érdekében a tanulmány 
ismerteti a versenyjog jogi eszközeinek, valamint más típusú eszközök 
alkalmazásának jelenlegi és jövőbeli szükségességét. 

 

 

 

Az A. Tematikus Főosztály elérhetőségei 

• A. Tematikus Főosztály – Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• ECON-csapat: Dirk VERBEKEN - dirk.verbeken@ep.europa.eu - 0032 228 48358 
• ECON-csapat: Drazen RAKIC - drazen.rakic@ep.europa.eu - 0032 228 33361 
• ECON-csapat: Dario PATERNOSTER - dario.paternoster@ep.europa.eu - 0032 228 32479 
• ECON-csapat: Denitza DESSIMIROVA - denitza.dessimirova@ep.europa.eu - 0032 228 30507 

Minden kutatási dokumentumunk elérhető honlapunkon: 
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/supporting-analyses.html 
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