BRIEFING
Comisia ECON în prim-plan

Serviciile departamentelor tematice
Departamentele tematice sunt unități de cercetare care sprijină organele parlamentare (Președinte,
comisii și Secretarul General) în îndeplinirea sarcinilor lor legislative și instituționale. Oferă sprijin de
specialitate intern și extern pentru a asista comisiile și alte organe parlamentare în procesul de elaborare
a legislației și în exercitarea controlului democratic.
Pentru o privire de ansamblu asupra tuturor serviciilor de cercetare disponibile pe care le poate oferi
Parlamentul European, puteți consulta următoarea pagină de internet:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/sources.html
În ce constă caracterul unic al departamentelor tematice?
•
•
•

Se află în serviciul comisiilor și răspund solicitărilor acestora de informații de specialitate.
Funcționează pe baza priorităților politice stabilite de comisii.
Pe lângă sprijinul acordat de specialiștii interni, oferă, de asemenea, acces la experți
externi remunerați.

DEPARTAMENTUL TEMATIC PENTRU POLITICI ECONOMICE, ȘTIINȚIFICE ȘI PRIVIND
CALITATEA VIEȚII
Departamentul tematic A oferă sprijin de specialitate de înaltă calitate, analize actualizate și activități de
cercetare independentă comisiilor pe care le asistă: ECON, EMPL, ENVI, ITRE și IMCO.
Departamentul tematic A deservește comisiile prin:
1. punerea în legătură a comisiilor cu o rețea largă de experți din mediul academic, societăți
de consultanță specializate, grupuri de reflecție, alte instituții ale UE și organizații
internaționale;
2. oferirea de consultanță de specialitate în materie de politici și cercetare atent orientată în
toate etapele ciclului legislativ care este independentă, de înaltă calitate și atentă la
sensibilitățile politice; sprijinirea rolului de control al comisiilor;
3. reorientarea cercetării în cadrul comisiilor pentru a sprijini dialogul informat între cetățenii
UE și deputați; asigurarea faptului că activitatea parlamentară este realizată de către experți,
în mod obiectiv;
4. gestionarea bugetelor comisiilor pentru sprijin de specialitate, implementarea proiectelor,
folosirea sprijinului de specialitate extern pentru a răspunde cerințelor stabilite de
coordonatorii comisiilor.
Analiștii în materie de politici și cercetătorii interni oferă informații ad-hoc și analize privind politicile, fie ca
răspuns la o anumită cerere, fie din proprie inițiativă și după consultarea personală a deputaților. De
asemenea, sprijină activitatea Președintelui și a Secretarului General, punându-le la dispoziție briefinguri și
informații de context.
Sprijinul de specialitate extern plătit este furnizat exclusiv la cererea comisiei, în urma unei decizii a
coordonatorilor comisiei. În acest scop, se alocă anual comisiilor un credit bugetar. Atunci când lucrează cu
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experți externi, departamentul tematic se asigură că cercetarea respectă cele mai înalte standarde de
independență și calitate și răspunde nevoilor specifice ale comisiei. În acest scop, experții externi sunt
selectați prin proceduri de achiziții bazate pe criterii obiective de selecție și de atribuire. Ulterior,
departamentul tematic le supraveghează îndeaproape activitatea pentru a se asigura că respectă pe deplin
cererea de cercetare.
Cele mai uzuale produse ale cercetării puse la dispoziție de Departamentul tematic A sunt:
•

•
•
•

•
•

"Pe scurt": un document de cercetare de două pagini care oferă un rezumat concis al unei
politici, al unei propuneri legislative sau al unui eveniment anume, ce conține informații
esențiale sub formă de text și grafice, precum și linkuri și recomandări de lectură pentru
aprofundarea temei.
Notă de informare: un document concis de cercetare care oferă informații de context pe
teme precise, ce pot contribui, de exemplu, la redactarea unui raport al comisiei.
Analiză aprofundată: un document de cercetare de lungime medie, adesea privind direct o
viitoare propunere legislativă sau un raport din proprie inițiativă.
Studiu: un document de cercetare pe termen mai lung, care oferă de obicei analize
comparative privind legislația și politicile statelor membre sau ale țărilor terțe, în domenii în
care nu există astfel de analize. Aceste studii pot sta la baza lucrărilor ulterioare ale
Parlamentului sau a unor activități de cercetare mai specifice.
Atelier: o sesiune specială cu un grup de experți pentru a aborda o problemă specifică ridicată
de o comisie. Un atelier reunește experți independenți contractați din organizații externe, cum
ar fi universitățile, și nu este neapărat deschis publicului.
Grupul de experți pentru dialogul monetar: un grup de experți care furnizează note de
informare înaintea sesiunilor trimestriale de dialog monetar cu Președintele Băncii Centrale
Europene (BCE).

CUM SE SOLICITĂ SPRIJIN DE SPECIALITATE DIN PARTEA DEPARTAMENTULUI
TEMATIC A?
Un coordonator
al unei comisii
face o cerere de
sprijin de
specialitate.
Membrii comisiei
pot transmite o
cerere de sprijin
de specialitate
prin intermediul
coordonatorului
comisiei.

Coordonatorii
comisiei decid
cu privire la
această cerere.

Departamentul
tematic A
furnizează el
însuși sprijinul
de specialitate
solicitat sau
contractează
cercetători
externi.

Nu este nevoie
de aprobarea
prealabilă a
altor organe
parlamentare
interne.

Documentul de
cercetare este
publicat pe
internet, dar
este disponibil
și pe hârtie, la
cerere.
Poate fi
solicitată o
prezentare în
comisie.

COMISIA ECON ÎN OBIECTIV
O echipă specifică din cadrul Departamentului tematic A oferă sprijin de specialitate și consiliere Comisiei
pentru afaceri economice și monetare (ECON) în toate domeniile de competență ale comisiei.
Comisia ECON este responsabilă pentru uniunea economică și monetară (UEM), reglementarea serviciilor
financiare, libera circulație a capitalurilor și a plăților, politica fiscală și cea în domeniul concurenței și
sistemul financiar internațional. Competențele și responsabilitățile Comisiei ECON sunt enumerate în anexa
V la Regulamentul de procedură al PE. Președintele BCE participă la un dialog monetar regulat cu Comisia
ECON.
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O SELECȚIE DE DOCUMENTE DE CERCETARE RECENTE SOLICITATE DE COMISIA ECON
Dialogul monetar:
Uniunea economică și monetară: trecut, prezent și viitor
Studiul concluzionează că douăzeci de ani de existență a monedei
euro confirmă stabilitatea acesteia și poziția sa ca a doua monedă
mondială, care se bucură de sprijinul majorității populației din zona
euro, fiind considerată un lucru bun pentru Uniunea Europeană.
Banca Centrală Europeană a reușit să mențină inflația la un nivel
scăzut. Totuși, criza financiară și a datoriilor care a afectat Europa în
anii 2010 a creat necesitatea unei reforme instituționale profunde, iar
această sarcină nu este încă finalizată.
O panoramă a uniunii monetare
Această notă de informare face bilanțul realizărilor și provocărilor. În
urma crizei datoriei suverane și în încercarea sa de a sprijini reformele
bugetare și structurale și, mai târziu, de a readuce inflația la nivelul
preconizat, Eurosistemul a ajuns într-o poziție dificilă, care provoacă
efecte secundare nedorite. Totodată, în rândul membrilor zonei euro
lipsește încă un consens larg cu privire la reformarea cadrului
instituțional al afacerilor monetare și bugetare.

Politica monetară unică și descentralizarea: o evaluare
Documentul prezintă și analizează aspecte politice și juridice privind
descentralizarea politicii monetare în Uniunea Europeană,
concentrându-se pe funcția de creditor de ultimă instanță (LOLR), pe
supravegherea macroprudențială, precum și pe furnizarea asistenței
pentru acoperirea necesarului de lichiditate în situații de urgență
(ELA) și pe raportarea referitoare la aceasta. Se oferă recomandări de
politici.
Alte studii selectate:

Criptomonede și blockchain: contextul juridic
Din ce în ce mai multe autorități de reglementare sunt îngrijorate că
infractorii utilizează tot mai des criptomonede pentru activități
ilegale, cum ar fi spălarea de bani, finanțarea terorismului și evaziunea
fiscală. Problema este semnificativă: chiar dacă nu se cunoaște
amploarea utilizării abuzive a monedelor virtuale, s-a raportat că
valoarea sa de piață depășește 7 miliarde EUR pe plan mondial.
Studiul detaliază acest fenomen dintr-o perspectivă juridică și
cuprinde recomandări de politică pentru viitoarele standarde ale UE.
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Rolul Uniunii Europene în forurile economice internaționale: G20
Documentul face parte dintr-o serie de nouă studii privind rolul
Uniunii Europene în forurile economice internaționale. Furnizează
informații de context despre G20, rolul UE și reprezentarea sa în forul
respectiv, responsabilitatea sa, precum și despre coordonarea și
impactul UE. Descrie cadrul juridic al participării UE și statelor sale
membre la G20. Aplicând un cadru de responsabilitate pe două
niveluri, identifică lacunele în materie de responsabilitate și oferă la
final recomandări de politică.
Vânzarea inadecvată de produse financiare: comercializarea, vânzarea și distribuirea
Studiul face parte dintr-o serie de cinci studii privind vânzarea
inadecvată de produse financiare în UE. Examinează cadrul legislativ
și de reglementare al UE pentru comercializarea, vânzarea și
distribuirea de produse financiare, evaluând dacă reformele în
materie de reglementare adoptate de UE după criză și-au îndeplinit
obiectivele și, dacă nu, care sunt lacunele și deficiențele abordării
actuale a UE în materie de reglementare.
Politica în domeniul concurenței și o piață internă a energiei
Studiul identifică anumite aspecte importante legate de concurența
pe piața internă a energiei. Discută despre rolul legislației în materie
de concurență în ceea ce privește următoarele aspecte: ajutoarele de
stat, gestionarea congestiilor, mecanismele de remunerare a
capacității, piețele de echilibrare, concurența efectivă între furnizori,
integrarea de noi actori pe piață și sărăcia energetică. Pentru a trata
aceste probleme existente și posibile în viitor, studiul oferă indicații
cu privire la necesitatea actuală și viitoare de a aplica instrumente ale
legislației în materie de concurență, precum și alte tipuri de
instrumente.
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