BRIEFING
ECON komitetas

Teminių skyrių paslaugos
Teminiai skyriai – mokslinių tyrimų skyriai, padedantys Parlamento organams (Pirmininkui, komitetams ir
generaliniam sekretoriui) vykdyti teisėkūros ir institucines užduotis. Jie teikia vidaus ir išorės ekspertines žinias ir taip
padeda komitetams ir kitiems Parlamento organams rengti teisės aktus ir vykdyti demokratinę kontrolę.
Visų galimų mokslinių tyrimų paslaugų Europos Parlamente apžvalgą galite rasti adresu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/sources.html
Kuo teminiai skyriai skiriasi nuo kitų skyrių?
•
•
•

Jų pagrindinis tikslas – padėti komitetams ir tenkinti jų prašymus suteikti ekspertinių žinių.
Šie skyriai dirba atsižvelgdami į komitetų nustatytus politinius prioritetus.
Neskaitant vidaus specialistų teikiamų žinių, jie taip pat siūlo galimybę naudotis mokamomis išorės
ekspertų paslaugomis.

EKONOMIKOS, MOKSLO POLITIKOS IR GYVENIMO KOKYBĖS TEMINIS SKYRIUS
A teminis skyrius teikia aukštos kokybės ekspertines žinias, naujausią analizę ir nepriklausomus mokslinius tyrimus
komitetams, kuriems jis padeda: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ir IMCO.
A teminis skyrius:
1.
2.

3.
4.

padeda šiems komitetams palaikyti ryšius su plačiu ekspertų iš akademinių sluoksnių, specializuotų
konsultacijų įmonių, ekspertų grupių, kitų ES institucijų ir tarptautinių organizacijų tinklu;
teikia šiems komitetams ekspertines konsultacijas įvairiais politikos klausimais ir rengia prie konkrečių
poreikių pritaikytus tyrimus bet kuriuo teisėkūros ciklo etapu; tyrimai yra nepriklausomi, aukštos
kokybės ir atliekami atsižvelgiant į opius politinius aspektus; padeda komitetams atlikti tikrinimo
užduotis;
komitetų užsakymu atliktus tyrimus panaudoja informacija pagrįstam ES piliečių ir Parlamento
narių dialogui; užtikrina, kad Parlamento darbas būtų atliekamas objektyviai ir kad jį atliktų ekspertai;
administruoja komiteto ekspertams skirtą biudžetą, įgyvendina projektus, naudodamasis išorės
ekspertinėmis žiniomis, kad išpildytų komiteto koordinatorių nustatytus reikalavimus.

Teminiame skyriuje dirbantys politikos analitikai ir tyrėjai, gavę konkretų prašymą arba savo pačių iniciatyva,
asmeniškai konsultuodamiesi su Parlamento nariais, teikia informaciją ir rengia politikos analizę, kai jų prireikia. Jie taip
pat padeda Parlamento pirmininkui ir generaliniam sekretoriui rengti informacinius pranešimus ir bendrojo pobūdžio
informaciją.
Mokama išorės ekspertų pagalba teikiama tik komiteto prašymu, komiteto koordinatoriams priėmus atitinkamą
sprendimą. Šiuo tikslu komitetams kasmet skiriami tam tikri biudžeto asignavimai. Dirbdamas su išorės ekspertais,
teminis skyrius užtikrina, kad moksliniai tyrimai atitiktų aukščiausius nepriklausomumo ir kokybės standartus ir
konkrečius komiteto poreikius. Šiuo tikslu išorės ekspertai atrenkami vykdant viešųjų pirkimų procedūras, grindžiamas
objektyviais atrankos ir sutarčių skyrimo kriterijais. Teminis skyrius atidžiai prižiūri jų darbą ir užtikrina, kad tas darbas
visapusiškai atitiktų mokslinio tyrimo užsakymą.
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Dažniausiai teikiamos A teminio skyriaus paslaugos:
•

glausta apžvalga (At a glance) – dviejų puslapių apimties tyrimas, kuriame pateikiama glausta
konkrečios politikos srities, teisėkūros pasiūlymo arba įvykio santrauka, apimanti esminę informaciją,
kuri pateikiama tekstu ir grafiškai, taip pat įtraukiant nuorodas ir papildomos literatūros
rekomendacijas;

•

informacinis pranešimas (Briefing)– glaustas mokslinių tyrimų dokumentas, kuriame pateikiama
bendroji informacija labai konkrečia tema, kuri gali būti naudinga, pavyzdžiui, rengiant komiteto
pranešimą;

•

išsami analizė (In-depth analysis) – vidutinės apimties tyrimas, paprastai tiesiogiai susijęs su būsimu
pasiūlymu dėl teisės akto arba savo iniciatyva rengiamu pranešimu;

•

analitinis tyrimas (Study) – ilgesnės trukmės tyrimas, kurį dažnai sudaro lyginamosios valstybių narių
arba trečiųjų valstybių įstatymų arba politikos priemonių analizės tose srityse, kurios dar nebuvo tirtos.
Toks tyrimas gali būti tolesnės parlamentinės veiklos arba konkretesnių tyrimų pagrindas;

•

praktinis seminaras (Workshop) – specialus susitikimas su ekspertų grupe siekiant aptarti konkretų
komiteto iškeltą klausimą. Į praktinį seminarą kviečiami nepriklausomi ekspertai iš išorės organizacijų,
pavyzdžiui, universitetų, su jais sudarant sutartis. Toks seminaras gali būti atviras visuomenei, bet gali
būti ir uždaras;

•

pinigų politikos dialogo ekspertų grupė – ekspertų grupė, teikianti informacinius pranešimus prieš
prasidedant kas ketvirtį vykstančioms pinigų politikos dialogo sesijoms su Europos Centrinio Banko
(ECB) pirmininku.

KAIP UŽSAKOMOS A TEMINIO SKYRIAUS PASLAUGOS?
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ECON KOMITETAS
A teminiame skyriuje yra speciali grupė, kuri teikia ekspertines žinias ir konsultacijas Ekonomikos ir pinigų politikos
(ECON) komitetui visais klausimais, įeinančiais į komiteto kompetencijos sritį.
ECON komitetas atsakingas už ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS), finansinių paslaugų reguliavimą, laisvą kapitalo ir
mokėjimų judėjimą, apmokestinimo ir konkurencijos politiką bei tarptautinę finansų sistemą. ECON komiteto
įgaliojimai ir pareigos išvardyti EP darbo tvarkos taisyklių V priede. ECB pirmininkas dalyvauja reguliariame pinigų
politikos dialoge su ECON komitetu.
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KAI KURIE NAUJAUSI ECON KOMITETO UŽSAKYTI MOKSLINIAI TYRIMAI
Pinigų politikos dialogas:
Ekonominė ir pinigų sąjunga: istorija, dabartis ir ateitis
Šiame tyrime daroma išvada, kad dvidešimties metų euro istorija patvirtina,
jog euras yra stabilus ir įsitvirtinęs kaip antroji pasaulinė valiuta, kuria
sėkmingai naudojasi dauguma euro zonos gyventojų ir kuri laikoma
naudinga Europos Sąjungai. Europos Centrinis Bankas sėkmingai palaiko
žemą infliacijos lygį. Tačiau dėl XXI a. pirmojo dešimtmečio Europos skolų ir
finansų krizės iškilo poreikis vykdyti nuodugnią institucinę reformą ir ši
užduotis dar nebaigta.
Pinigų sąjunga žvelgiant iš platesnės perspektyvos

Šiame informaciniame pranešime įvertinami laimėjimai ir iššūkiai.
Reaguodama į valstybių skolų krizę ir bandydama remti biudžeto ir
struktūrines reformas ir vėliau padidinti infliaciją iki tikslinio lygio, euro
sistema pateko į sudėtingą padėtį, lėmusią neplanuotų šalutinių padarinių.
Be to, tarp euro zonos narių vis dar trūksta bendro sutarimo dėl pinigų ir
fiskalinės politikos institucinės sistemos reformos.

Bendra pinigų politika ir decentralizacija: vertinimas

Šiame dokumente išdėstomi ir apžvelgiami politiniai ir teisiniai klausimai,
susiję su pinigų politikos decentralizavimu Europos Sąjungoje. Daugiausia
dėmesio skiriama paskutinio skolintojo (angl. lender of last resort, LOLR)
funkcijai, makrolygio rizikos ribojimo priežiūrai ir skubios paramos
likvidumui padidinti teikimui ir pranešimui tokią paramą, pateikiamos
politikos rekomendacijos.

Kiti kai kurie tyrimai:
Kriptovaliutos ir blokų grandinė: teisinis kontekstas
Vis daugiau reguliavimo institucijų kelia susirūpinimą tai, kad nusikaltėliai vis
dažniau naudoja kriptovaliutas tokiai neteisėtai veiklai kaip pinigų plovimas,
teroristų finansavimas ir mokesčių slėpimas. Problema tikrai didelė – nors
visas neteisėto virtualiųjų valiutų naudojimo mastas nežinomas, manoma,
kad jo rinkos vertė pasaulyje viršija 7 mlrd. EUR. Šis tyrimas nagrinėja šį
reiškinį iš teisinės perspektyvos ir jame pateikiamos politikos
rekomendacijos dėl būsimų ES standartų.
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Europos Sąjungos vaidmuo tarptautiniuose ekonominiuose forumuose: G 20
Šis dokumentas yra vienas iš devynių Europos Sąjungos vaidmens
tarptautiniuose ekonomikos forumuose tyrimų. Jame pateikiama faktinė
bendra informacija apie G 20, ES vaidmenį ir jos atstovavimą, jos
atskaitomybę, veiksmų koordinavimą ir įtaką. Jame taip pat išdėstyta ES
teisinė sistema, pagal kurią ES ir jos valstybės narės dalyvauja G 20 veikloje.
Nustatytos atskaitomybės spragos dviejų pakopų atskaitomybės sistemoje ir
pateikiamos politikos rekomendacijos.
Netinkamas finansinių produktų pardavimas: rinkodara, pardavimas ir platinimas

Šis tyrimas yra vienas iš penkių netinkamo finansinių produktų pardavimo ES
tyrimų. Tyrime apžvelgiama ES teisės aktų ir reguliavimo sistema, taikoma
reklamuojant, parduodant ir platinant finansinius produktus, siekiant
įvertinti, ar po krizės vykdomos ES reguliavimo reformos pasiekė savo tikslus
ir, jei ne, kokios yra dabartinio ES reguliavimo metodo spragos ir silpnosios
vietos.

Konkurencijos politika ir energijos vidaus rinka
Šiame tyrime nagrinėjami keli svarbūs energijos vidaus rinkos klausimai,
susiję su konkurencija. Jame aptariamas konkurencijos teisės vaidmuo,
susijęs su šiais klausimais: valstybės pagalba, perkrovos valdymu, pajėgumų
atlygio mechanizmais, balansavimo rinkomis, veiksminga tiekėjų
konkurencija, naujų rinkos dalyvių integracija ir energijos nepritekliumi.
Siekiant išspręsti šiuos ir galimus būsimus klausimus, tyrime pateikiama
orientacinė informacija apie esamą ir būsimą poreikį taikyti konkurencijos
teisės ir kitų rūšių priemones.

A teminio skyriaus kontaktai
•

A teminis skyrius. Ekonomika, mokslo politika ir gyvenimo kokybė
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

ECON grupė: Dirk VERBEKEN - dirk.verbeken@ep.europa.eu - 0032 228 48358

•

ECON grupė: Drazen RAKIC - drazen.rakic@ep.europa.eu - 0032 228 33361

•

ECON grupė: Dario PATERNOSTER - dario.paternoster@ep.europa.eu - 0032 228 32479

•

ECON grupė: Denitza DESSIMIROVA - denitza.dessimirova@ep.europa.eu - 0032 228 30507

Visus mūsų mokslinius tyrimus galima rasti mūsų interneto svetainėje
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/econ/supporting-analyses.html.
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