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Usługi departamentów tematycznych

DEPARTAMENT TEMATYCZNY DS. POLITYKI GOSPODARCZEJ, NAUKOWEJ I JAKOŚCI 
ŻYCIA 
Departament Tematyczny A zapewnia wysokiej jakości wiedzę specjalistyczną, aktualne analizy i niezależne 
badania komisjom, które obsługuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE i IMCO.  

Departament tematyczny A służy komisjom w następujący sposób: 

1. łączy komisje z rozległą siecią ekspertów ze środowisk akademickich, wyspecjalizowanych
firm konsultingowych i ośrodków analitycznych, w innych instytucjach europejskich i
organizacjach międzynarodowych;

2. zapewnia doradztwo w zakresie polityki i starannie ukierunkowane badania na dowolnym
etapie cyklu legislacyjnego; doradztwo i badania są niezależne, wysokiej jakości oraz
uwzględniają drażliwe kwestie polityczne; wspiera funkcję kontrolną komisji;

3. wykorzystuje badania komisji, by wspierać świadome relacje między obywatelami UE a
posłami; gwarantuje obiektywne wykonywanie prac parlamentarnych przez ekspertów;

4. zarządza budżetami komisji przewidzianymi na pomoc ekspertów, realizuje projekty,
korzystając z zewnętrznej wiedzy fachowej, aby spełnić wymogi określone przez
koordynatorów.

Wewnętrzni eksperci polityczni i analitycy dostarczają informacji i analiz politycznych ad hoc w odpowiedzi 
na konkretny wniosek lub z własnej inicjatywy i po konsultacjach z posłami. Służą też pomocą 
przewodniczącemu i sekretarzowi generalnemu, opracowując briefingi i dostarczając podstawowych 
informacji. 

Płatne ekspertyzy zewnętrzne są sporządzane wyłącznie na wniosek komisji w następstwie decyzji 
koordynatorów. W tym celu komisje otrzymują co roku środki z budżetu. Współpracując z ekspertami 
zewnętrznymi, departament tematyczny dba o to, by zamówione badania spełniały najwyższe standardy 
niezależności i jakości oraz zaspokajały konkretne potrzeby danej komisji. W związku z tym eksperci 

Departamenty tematyczne to jednostki badawcze wspierające organy parlamentarne (przewodniczącego, 
komisje i sekretarza generalnego) w wykonywaniu zadań legislacyjnych i instytucjonalnych. Zapewniają 
specjalistyczne doradztwo wewnętrzne i zewnętrzne, aby pomagać komisjom oraz innym organom 
parlamentarnym w tworzeniu przepisów i sprawowaniu kontroli demokratycznej.  

Więcej informacji na temat dostępnych w Parlamencie Europejskim usług analitycznych można znaleźć na 
stronie internetowej: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/sources.html 

Co stanowi o wyjątkowości departamentów tematycznych? 

• Ich misją jest obsługa komisji i rozpatrywanie wniosków o opinię ekspercką.
• W działalności kierują się priorytetami politycznymi ustalonymi przez komisje.
• Poza pomocą własnych specjalistów oferują również usługi płatnych ekspertów

zewnętrznych.
 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/sources.html
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zewnętrzni są wybierani w drodze procedury udzielania zamówień na podstawie obiektywnych kryteriów 
wyboru i udzielenia zamówienia.  Następnie departament tematyczny ściśle nadzoruje pracę ekspertów, by 
była ona w pełni zgodna z wnioskiem o przeprowadzenie badań.  

Najpopularniejsze dokumenty analityczne przygotowywane przez Departament Tematyczny A: 

• „W skrócie”: dwustronicowe opracowanie w formie zwięzłego streszczenia konkretnej 
strategii politycznej, wniosku ustawodawczego lub wydarzenia, zawierające podstawowe 
informacje w formie tekstowej i graficznej oraz linki do materiałów dodatkowych i sugestie 
dotyczące dalszej lektury. 

• Briefing: zwięzłe opracowanie zawierające informacje ogólne na ściśle określony temat, które 
może stanowić na przykład podstawę projektu sprawozdania komisji. 

• Szczegółowa analiza: średniej długości opracowanie na ogół bezpośrednio związane z 
wkrótce mającym wpłynąć wnioskiem ustawodawczym lub sprawozdaniem z własnej 
inicjatywy. 

• Badanie:  dłuższe opracowanie zwykle zawierające analizę porównawczą przepisów prawa 
lub strategii politycznych państw członkowskich lub państw trzecich w dziedzinach, 
w których brak takich analiz. Mogą one stać się podstawą późniejszych prac parlamentarnych 
lub dokładniejszych badań. 

• Warsztaty:  specjalne spotkanie z grupą ekspertów, którego celem jest omówienie konkretnej 
kwestii poruszonej przez komisję. Warsztaty prowadzą niezależni eksperci zewnętrzni, na 
przykład uniwersyteccy, i nie zawsze są one ogólnie dostępne. 

• Panel ekspertów ds. dialogu monetarnego: grupa ekspertów, która przedstawia briefingi 
przed kwartalnymi sesjami dialogu monetarnego z prezesem Europejskiego Banku 
Centralnego (EBC).  

W JAKI SPOSÓB ZAMÓWIĆ EKSPERTYZĘ W DEPARTAMENCIE TEMATYCZNYM A? 
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USŁUGI DLA KOMISJI ECON 
W Departamencie Tematycznym A specjalny zespół służy Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) 
wiedzą fachową i zapewnia jej doradztwo we wszystkich obszarach kompetencji komisji. 

Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług 
finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także 
międzynarodowy system finansowy. Uprawnienia i obowiązki komisji ECON wymieniono w Załączniku V do 
Regulaminu PE. Prezes EBC bierze udział w regularnym dialogu monetarnym z komisją ECON. 

https://econnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//PL#GAX6
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//PL#GAX6
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WYBÓR NAJNOWSZYCH DOKUMENTÓW ANALITYCZNYCH OPRACOWANYCH NA 
WNIOSEK KOMISJI ECON 

Dialog monetarny: 

Unia gospodarcza i walutowa: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość  

 

W badaniu tym stwierdzono, że dwadzieścia lat historii euro potwierdza 
stabilność i pozycję euro jako drugiej waluty globalnej, która cieszy się 
poparciem większości obywateli strefy euro i jest postrzegana jako 
korzyść dla Unii Europejskiej. Europejski Bank Centralny skutecznie 
utrzymywał inflację na niskim poziomie. Jednak europejski kryzys 
zadłużeniowy i finansowy w drugiej dekadzie XXI w. spowodował, że 
konieczna stała się gruntowna reforma instytucjonalna. Zadanie to nie 
zostało jak dotąd zrealizowane. 

 

 

Unia walutowa z lotu ptaka 

 

W tym briefingu podsumowano osiągnięcia i wyzwania. Działania 
Eurosystemu podejmowane w reakcji na kryzys zadłużeniowy oraz w celu 
wsparcia reform fiskalnych i strukturalnych, a następnie podniesienia 
stopy inflacji do poziomu docelowego, spowodowały trudności 
wynikające z niezamierzonych skutków ubocznych. Jednocześnie nadal 
brakuje szerokiego konsensusu wśród członków strefy euro, jeżeli chodzi 
o reformę ram instytucjonalnych dotyczących polityki monetarnej i 
fiskalnej. 

 

 

Jednolita polityka pieniężna i decentralizacja: ocena 

 

W dokumencie tym przedstawiono i przeanalizowano polityczne i 
prawne aspekty decentralizacji polityki pieniężnej w Unii Europejskiej, 
koncentrując się na funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji, nadzorze 
makroostrożnościowym, zapewnianiu awaryjnego wsparcia 
płynnościowego i sprawozdawczości w tym zakresie. Przedstawiono 
zalecenia polityczne. 

 

 

Inne wybrane analizy:

Kryptowaluty i blockchain: kontekst prawny 

 

Organy regulacyjne z rosnącym niepokojem obserwują, że przestępcy 
coraz częściej wykorzystują kryptowaluty do nielegalnej działalności, 
takiej jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i uchylanie się od 
opodatkowania. Problem jest poważny: chociaż pełna skala nadużyć 
związanych z walutami wirtualnymi jest nieznana, ich globalną wartość 
rynkową ocenia się na przeszło 7 mld EUR. W badaniu omówiono to 
zjawisko z prawnego punktu widzenia i przedstawiono zalecenia 
polityczne dotyczące przyszłych norm UE. 
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Rola Unii Europejskiej na międzynarodowych forach gospodarczych: grupa G20 

 

Niniejszy dokument stanowi jedno z dziewięciu badań na temat roli Unii 
Europejskiej na międzynarodowych forach gospodarczych. Zawiera on 
podstawowe informacje na temat grupy G20, roli i reprezentacji UE w tej 
grupie, jej rozliczalności, koordynacji i wpływu. Przedstawiono ramy 
prawne UE dotyczące udziału UE i jej państw członkowskich w grupie 
G20. Stosując dwustopniowe ramy odpowiedzialności, określono luki w 
rozliczalności i sformułowano zalecenia dotyczące polityki. 

 

 

Misselling produktów finansowych: wprowadzanie do obrotu, sprzedaż i dystrybucja 

 

Dokument ten stanowi jedno pięciu badań dotyczących zjawiska 
missellingu produktów finansowych w UE. Dokonano w nim przeglądu 
ram prawnych i regulacyjnych UE w zakresie wprowadzania do obrotu, 
sprzedaży i dystrybucji produktów finansowych, aby ocenić, czy 
pokryzysowe reformy regulacyjne UE osiągnęły swoje cele, a jeśli nie, to 
jakie są luki i niedociągnięcia w obecnym podejściu regulacyjnym UE. 

 

 

Polityka konkurencji i wewnętrzny rynek energii 

 

W badaniu tym zwrócono uwagę na kilka istotnych problemów 
związanych z konkurencją na wewnętrznym rynku energii. Omówiono w 
nim rolę prawa konkurencji w odniesieniu do następujących kwestii: 
pomoc państwa, zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi, 
mechanizmy zdolności wytwórczych, rynki bilansujące, skuteczna 
konkurencja między dostawcami, integracja nowych podmiotów na 
rynku oraz ubóstwo energetyczne. Aby zaradzić obecnym i ewentualnym 
przyszłym problemom, w badaniu przedstawiono wskazówki dotyczące 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na stosowanie instrumentów 
prawa konkurencji oraz innych rodzajów instrumentów. 

 

 

 
 

Departament tematyczny A. Dane kontaktowe: 

• Departament Tematyczny A – Polityka Gospodarcza, Naukowa i Jakość Życia 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• Zespół ds. komisji ECON: Dirk VERBEKEN - dirk.verbeken@ep.europa.eu - 0032 228 48358 

• Zespół ds. komisji ECON: Drazen RAKIC - drazen.rakic@ep.europa.eu - 0032 228 33361 

• Zespół ds. komisji ECON: Dario PATERNOSTER - dario.paternoster@ep.europa.eu - 0032 228 32479 

• Zespół ds. komisji ECON: Denitza DESSIMIROVA - denitza.dessimirova@ep.europa.eu - 0032 228 30507 

Wszystkie dokumenty analityczne są dostępne na naszej stronie internetowej:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/econ/supporting-analyses.html 
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mailto:drazen.rakic@ep.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/econ/supporting-analyses.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618996/IPOL_STU(2018)618996_EN.pdf
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