BRIEFING
ECON fokusā

Politikas departamentu pakalpojumi
Politikas departamenti ir pētniecības struktūrvienības, kas atbalsta parlamentāras struktūras (priekšsēdētāju,
komitejas un ģenerālsekretāru) likumdošanas un institucionālo uzdevumu izpildē. Tie nodrošina iekšēju un ārēju
ekspertu zināšanas, lai atbalstītu komitejas un citas parlamentārās struktūras tiesību aktu izstrādē un demokrātiskās
kontroles īstenošanā.
Lai gūtu pārskatu par visiem pieejamajiem pētniecības pakalpojumiem, ko piedāvā Eiropas Parlaments, skatīt:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/sources.html
Kas nosaka politikas departamentu unikālo raksturu?
•
•
•

To uzdevums ir apkalpot komitejas un atbildēt uz to pieprasījumiem pēc specializētajām
zināšanām.
Tie darbojas, pamatojoties uz komiteju noteiktajām politiskajām prioritātēm.
Papildus atbalstam, ko sniedz iekšējie speciālisti, tie piedāvā arī piekļuvi apmaksātiem ārējiem
ekspertiem.

EKONOMIKAS, ZINĀTNES UN DZĪVES KVALITĀTES POLITIKAS DEPARTAMENTS

Politikas departaments A nodrošina kvalitatīvas specializētās zināšanas, atjauninātas analīzes un neatkarīgus pētījumus
komitejām, ko tas atbalsta: ECON, EMPL, ENVI, ITRE un IMCO.
Politikas departaments A palīdz savām komitejām:
1.
2.
3.
4.

sasaistot komitejas ar plašu ekspertu tīklu akadēmiskajā vidē, specializētiem konsultāciju
uzņēmumiem, ideju laboratorijām, citām ES iestādēm un starptautiskām organizācijām;
jebkurā likumdošanas cikla posmā nodrošinot neatkarīgas un augstas kvalitātes ekspertu
konsultācijas, tajās uzmanību pievēršot politiski jutīgiem jautājumiem, un rūpīgi izstrādātu izpēti;
atbalstot komiteju kontroles funkciju;
atjauninot komitejās veikto pētījumu tematiku, lai atbalstītu informētu sadarbību starp ES
pilsoņiem un deputātiem; nodrošinot, ka parlamentārais darbs norit objektīvi un to veic eksperti;
pārvaldot komiteju specializēto zināšanu budžetus, īstenojot projektus un piesaistot ārējus ekspertus,
lai izpildītu komiteju koordinatoru noteiktās prasības.

Iestādes iekšējie politikas analītiķi un pētnieki sniedz ad hoc informāciju un politikas analīzi vai nu pēc īpaša
pieprasījuma, vai pēc savas iniciatīvas un pēc personīgas apspriešanās ar deputātiem. Viņi arī atbalsta priekšsēdētāja
un ģenerālsekretāra darbu, sniedzot informatīvus pārskatus (briefings) un vispārīgu informāciju.
Apmaksātu ārējo ekspertu iesaistīšana notiek vienīgi pēc komitejas pieprasījuma, pamatojoties uz komitejas
koordinatoru lēmumu. Šim nolūkam katru gadu komitejām tiek piešķirta budžeta apropriācija. Strādājot ar ārējiem
ekspertiem, politikas departaments nodrošina, ka pētniecība atbilst visaugstākajiem neatkarības un kvalitātes
standartiem un komitejas īpašajām vajadzībām. Šajā nolūkā ārējie eksperti tiek atlasīti, izmantojot iepirkuma
procedūras, kuru pamatā ir objektīvi atlases un piešķiršanas kritēriji. Politikas departaments tad cieši pārrauga viņu
darbu, lai nodrošinātu, ka tas pilnībā atbilst pētniecības pieprasījumam.
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Izplatītākie pētniecības produkti, ko sniedz politikas departaments A, ir šādi.
•

Pārskats: divas lappuses garš pētījums, kas sniedz īsu kopsavilkumu par konkrētu politikas virzienu,
tiesību akta priekšlikumu vai pasākumu, tostarp būtisku informāciju ar tekstu un attēliem, kā arī saites
un priekšlikumus turpmākas informācijas iegūšanai.

•

Briefing: kodolīgs pētījums, kurā sniegta vispārīga informācija par precīzi definētiem jautājumiem, ko
var izmantot, piemēram, komitejas ziņojuma sagatavošanā.

•

Padziļināta analīze: vidēja garuma pētījums, kas parasti ir tieši saistīts ar gaidāmo tiesību akta
priekšlikumu vai patstāvīgo ziņojumu.

•

Pētījums: ilgāka termiņa pētījums, kas parasti sniedz dalībvalstu vai trešo valstu tiesību aktu vai
politikas virzienu salīdzinošu izpēti jomās, kurās šāda analīze nav pieejama. Tas var veidot pamatu
vēlākam parlamentārajam darbam vai mērķtiecīgākai pētniecībai.

•

Darbseminārs: īpaša sanāksme ar ekspertu grupas dalību, lai risinātu kādu komitejas aktualizētu
konkrētu problēmu. Darbseminārā piedalās neatkarīgi eksperti no ārējām organizācijām, piemēram,
universitātēm, un tas ne vienmēr ir publiski pieejams.

•

Monetārā dialoga ekspertu grupa: ekspertu grupa, kas pirms monetārā dialoga ceturkšņa
sanāksmēm, kurās piedalās Eiropas Centrālās bankas (ECB) priekšsēdētājs, sniedz informatīvus
pārskatus (briefings).

KĀ TIEK PIEPRASĪTAS SPECIALIZĒTĀS ZINĀŠANAS NO POLITIKAS DEPARTAMENTA A?
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ECON KOMITEJA FOKUSĀ
Politikas departamentā A atsevišķa komanda nodrošina specializētās zināšanas un konsultācijas Ekonomikas un
monetārajai komitejai (ECON) visās šīs komitejas atbildības jomās.
ECON komitejas atbildības jomā ir Ekonomikas un monetārā savienība (EMS), finanšu pakalpojumu regulējums,
kapitāla un maksājumu brīva aprite, nodokļu un konkurences politika un starptautiskā finanšu sistēma. ECON komitejas
pilnvaras un pienākumi ir uzskaitīti Eiropas Parlamenta Reglamenta V pielikumā. ECB priekšsēdētājs piedalās regulārā
monetārā dialogā ar ECON komiteju.
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ECON KOMITEJAS PIEPRASĪTO JAUNĀKO PĒTĪJUMU IZLASE
Monetārais dialogs
Ekonomiskā un monetārā savienība: tās pagātne, tagadne un nākotne

Šajā pētījumā secināts, ka divdesmit gadu ilgā euro vēsture apstiprina euro
valūtas stabilitāti un tās kā otrās pasaulē spēcīgākās valūtas stāvokli. To
atbalsta vairākums eurozonas iedzīvotāju, un to uzskata par ieguvumu
Eiropas Savienībai. Eiropas Centrālā banka veiksmīgi tur inflāciju zemā
līmenī. Tomēr Eiropas parāda un finanšu krīze šī gadsimta otrajā desmitgadē
radīja nepieciešamību pēc padziļinātas institucionālās reformas, un šis
uzdevums joprojām nav izpildīts.

Monetārā savienība no putna lidojuma

Šajā briefing ir novērtēti sasniegumi un problēmas. Reaģējot uz valsts parāda
krīzi un cenšoties atbalstīt fiskālās un strukturālās reformas un — vēlākā
stadijā — atjaunot inflāciju mērķim atbilstošā līmenī, Eurosistēma ir nonākusi
sarežģītā situācijā, izraisot neparedzētas blakusparādības. Tajā pašā laikā
eurozonas dalībvalstu vidū joprojām trūkst plaša konsensa par monetāro un
fiskālo lietu institucionālās sistēmas reformu.

Vienotā monetārā politika un decentralizācija: novērtējums

Šajā dokumentā ir izklāstīta un izvērtēta politika un juridiskie jautājumi
saistībā ar monetārās politikas decentralizāciju Eiropas Savienībā. Galvenā
uzmanība tajā ir pievērsta pēdējās instances aizdevējam (LOLR),
makroprudenciālajai uzraudzībai un ārkārtas likviditātes palīdzībai (ELA) un
ziņošanai par to. Tiek sniegti politikas ieteikumi.

Citi izraudzītie pētījumi
Kriptovalūtas un blokķēde: tiesiskais konteksts
Arvien vairāk regulatoru pauž bažas par noziedzniekiem, kuri arvien vairāk
izmanto kriptovalūtas tādām nelikumīgām darbībām kā nelikumīgi iegūtu
līdzekļu legalizēšana, teroristu finansēšana un izvairīšanās no nodokļu
maksāšanas. Problēma ir vērā ņemama – lai gan virtuālās valūtas
ļaunprātīgas izmantošanas kopējie apmēri nav zināmi, tiek ziņots, ka tās
tirgus vērtība visā pasaulē pārsniedz 7 miljardus EUR. Šajā pētījumā minētā
parādība ir aplūkota no juridiskā viedokļa un ietverti ieteikumi turpmāko ES
standartu politikas veidošanai.

PE 638.405

3

IPOL | Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments

Eiropas Savienības loma starptautiskajos ekonomikas forumos: G20

Šis dokuments ir viens no deviņiem pētījumiem par Eiropas Savienības lomu
starptautiskos ekonomikas forumos. Tajā sniegta faktiskā pamatinformācija
par G20, ES lomu un pārstāvību tajā, tās atbildību, kā arī tās koordinēšanu un
ietekmi. Tajā izklāstīts ES tiesiskais regulējums Savienības un tās dalībvalstu
dalībai G20. Piemērojot divlīmeņu pārskatatbildības sistēmu, tajā ir norādītas
nepilnības atbildības noteikšanā un nobeigumā sniegti politikas ieteikumi.

Finanšu produktu maldinoša pārdošana: tirgvedība, pārdošana un izplatīšana

Šis pētījums ir viens no pieciem pētījumiem par finanšu produktu maldinošu
pārdošanu Savienībā. Pētījumā tiek izvērtēts ES tiesiskais un normatīvais
regulējums attiecībā uz finanšu produktu tirgvedību, pārdošanu un
izplatīšanu, lai novērtētu, vai pēckrīzes ES regulējuma reformas ir
sasniegušas savus mērķus, un, ja nē, kādas ir nepilnības un trūkumi pašreizējā
ES regulatīvajā pieejā.

Konkurences politika un iekšējais enerģijas tirgus
Šajā pētījumā ir konstatēti atsevišķi svarīgi jautājumi, kas saistīti ar
konkurenci iekšējā enerģijas tirgū. Tajā tiek apspriesta konkurences tiesību
nozīme šādās jomās: valsts atbalsts, pārslodzes vadība, jaudas atalgojuma
mehānismi, balansēšanas tirgi, efektīva konkurence starp piegādātājiem,
jaunu tirgus dalībnieku integrācija un enerģētiskā nabadzība. Lai risinātu šos
un iespējamos turpmākos jautājumus, pētījumā sniegtas norādes par
nepieciešamību patlaban un turpmāk piemērot konkurences tiesību
instrumentus, kā arī cita veida instrumentus.

Politikas departamenta A kontaktinformācija
•

Politikas departaments A – Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

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

•

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

•

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

•

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

Visi mūsu pētniecības dokumenti ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē:
https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/econ/supporting-analyses.html
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