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Storitve tematskih sektorjev

TEMATSKI SEKTOR ZA GOSPODARSKO IN ZNANSTVENO POLITIKO TER KAKOVOST 
ŽIVLJENJA

Tematski sektor A zagotavlja visokokakovostno strokovno znanje, najsodobnejše analize in neodvisne raziskave svojim 
odborom: ECON, EMPL, ENVI, ITRE in IMCO.  

Pomaga jim na različne načine: 

1. povezuje jih z obsežno mrežo strokovnjakov iz akademskega sveta, s specializiranimi svetovalnimi
podjetji, možganskimi trusti, drugimi institucijami EU in mednarodnimi organizacijami;

2. kadarkoli v zakonodajnem ciklu jim nudi neodvisno in visokokakovostno strokovno svetovanje o
politikah in skrbno izbrane raziskave, pri čemer upošteva politično občutljiva vprašanja; podpira
odbore pri izvajanju nadzorne vloge;

3. spreminja namembnost raziskav, ki jih naročajo odbori, in tako podpira ozaveščeno sodelovanje med 
državljani EU in poslanci; zagotavlja, da je parlamentarno delo opravljeno objektivno in strokovno;

4. gospodari s sredstvi, ki jih imajo odbori na voljo za strokovno pomoč, vodi projekte in pri tem uporablja
zunanjo strokovno pomoč, da izpolni zahteve koordinatorjev.

Notranji politični analitiki in raziskovalci na zahtevo ali na lastno pobudo in po osebnem posvetovanju s poslanci 
zagotovijo namenske informacije in politične analize. S pripravo briefingov in informativnega gradiva pri delu 
pomagajo tudi predsedniku in generalnemu sekretarju. 

Plačana zunanja strokovna pomoč se zagotovi izključno na zahtevo odbora, ki jo odobrijo koordinatorji. Odbori v ta 
namen vsako leto dobijo ustrezna proračunska sredstva. Kadar tematski sektor sodeluje z zunanjimi strokovnjaki, 
poskrbi, da raziskave izpolnjujejo najvišje standarde neodvisnosti in kakovosti ter da ustrezajo specifičnim potrebam 
posameznih odborov. Zato so strokovnjaki izbrani s postopkom javnega naročanja, ki temelji na objektivnih merilih za 
izbor in podelitev pogodbe. Njihovo delo nato tematski sektor pozorno nadzoruje, da zagotovi skladnost z izvirnim 
zahtevkom za raziskavo.  

Tematski sektorji so raziskovalne enote, ki parlamentarnim organom (predsedniku, odborom in generalnemu 
sekretarju) nudijo podporo pri izvajanju zakonodajnih in institucionalnih nalog. Odborom Evropskega parlamenta 
in drugim parlamentarnim organom zagotavljajo pomoč zunanjih in notranjih strokovnjakov ter jim tako pomagajo 
pri oblikovanju zakonodaje in izvajanju demokratičnega nadzora.  

Pregled vseh raziskovalnih storitev, ki jih nudi Evropski parlament, je na voljo na naslovu: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/sources.html 

Tematski sektorji so edinstveni, saj: 

• so v službi odborov in se odzivajo na njihove potrebe po strokovnem znanju;
• pri delu izhajajo iz političnih prednostnih nalog, ki si jih zastavijo odbori;
• poleg tega, da nudijo podporo notranjih strokovnjakov, sodelujejo tudi s plačanimi zunanjimi

strokovnjaki.
 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/sources.html
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Najpogostejši raziskovalni izdelki tematskega sektorja A so: 

• Na kratko: dvostranska predstavitev strni posamezne politike, zakonodajne predloge ali dogodke ter 
v besedi in sliki povzame bistvene informacije, ponudi spletne povezave in predlaga nadaljnje vire. 

• Briefing: zgoščena predstavitev natančno opredeljenih tem z ustrezno razlago in ozadjem, tako da jih 
je mogoče v odboru uporabiti pri sestavljanju poročila. 

• Poglobljena analiza: srednje dolga predstavitev, ki je običajno neposredno povezana z zakonodajnim 
predlogom ali samoiniciativnim poročilom, ki je v pripravi. 

• Študija: pri dolgoročnih študijah gre pogosto za primerjavo zakonov ali politik držav članic ali tretjih 
držav na področjih, za katera še ni na voljo analiz. Uporabijo se lahko kot osnova za kasnejše 
parlamentarno delo ali za bolj usmerjene raziskave. 

• Delavnica: namensko srečanje s skupino strokovnjakov na temo, ki jo želi odbor natančneje 
obravnavati. Delavnice so možnost za zgoščeno sodelovanje neodvisnih strokovnjakov iz različnih 
zunanjih organizacij, na primer univerz, niso pa nujno odprte za javnost. 

• Skupina strokovnjakov za monetarni dialog: strokovna skupina, ki pred četrtletnimi monetarnimi 
dialogi s predsednikom Evropske centralne banke (ECB) poskrbi za ustrezna kratka poročila.  

 
KAKO SE TEMATSKI SEKTOR A ZAPROSI ZA STROKOVNO POMOČ? 
 

Koordinator 
odbora vloži 
zahtevek za 
strokovno 

pomoč.  

Posamezni 
poslanci lahko 

prošnjo 
posredujejo 

prek 
koordinatorja 

svojega odbora. 

 

O njej nato 
odločijo 

koordinatorji 
odbora. 

Za to ni 
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notranjih 
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Tematski sektor 
A naročeno 
strokovno 

pomoč zagotovi 
znotraj 

institucije ali pa 
jo pridobi pri 

zunanjih 
raziskovalcih. 

 

Dokument se 
nato objavi na 

spletu, na 
zahtevo pa je na 

voljo tudi na 
papirju. 

Zaprosi se lahko 
tudi za 

predstavitev v 
odboru. 

 
NA KRATKO O ODBORU ECON 
 
V tematskem sektorju A Odboru za ekonomske in monetarne zadeve (ECON) na vseh področjih, za katera je 
pristojen, strokovno pomoč in svetovanje zagotavlja posebna skupina. 

 
Odbor je pristojen za ekonomsko in monetarno unijo (EMU), zakonsko urejanje finančnih storitev, prosti pretok kapitala 
in plačil, davčno politiko in politiko konkurence ter mednarodni finančni sistem. Njegove pristojnosti in obveznosti so 
navedene v Prilogi V Poslovnika Evropskega parlamenta. Z odborom v rednem monetarnem dialogu sodeluje 
predsednik ECB. 

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//SL#GAX6
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NEKAJ NOVEJŠIH RAZISKOVALNIH DOKUMENTOV, KI JIH JE NAROČIL ODBOR ECON 

Monetarni dialog: 
  

Ekonomska in monetarna unija: preteklost, sedanjost in prihodnost  

 

Študija ugotavlja, da dvajsetletna zgodovina evra potrjuje njegovo 
stabilnost, pa tudi, da je evro med svetovnimi valutami na drugem mestu, da 
ga podpira večina prebivalcev evrskega območja in da po njihovem mnenju 
Evropski uniji prinaša koristi. Evropska centralna banka vseskozi uspešno 
ohranja nizko stopnjo inflacije, kljub temu pa se je ob izbruhu evropske 
dolžniške in finančne krize v tem desetletju izkazalo, da je potrebna 
poglobljena institucionalna reforma, ki pa še vedno ni dokončana. 

 

 

Monetarna unija iz širše perspektive 

 

Briefing vsebuje pregled dosežkov in izzivov. Odziv evrskega sistema na 
dolžniško krizo v več državah ter poskusi v podporo fiskalnim in strukturnim 
reformam, pozneje pa tudi za višanje inflacije nazaj na želeno stopnjo, so 
povzročili neželene stranske učinke in sistem enotne valute privedli v težak 
položaj. Obenem pa med članicami evrskega območja še vedno ni širokega 
soglasja o reformi institucionalnega okvira za monetarne in fiskalne zadeve. 

 

 

Enotna monetarna politika in decentralizacija: ocena 

 

Dokument vsebuje predstavitev ter pregled politike in pravnih vprašanj v 
zvezi z decentralizacijo denarne politike v Evropski uniji. Osrednja pozornost 
je namenjena funkciji posojilodajalca v skrajni sili, makrobonitetnemu 
nadzoru ter zagotavljanju izredne likvidnostne pomoči in poročanju o njej. 
Dokument podaja tudi politična priporočila. 

 

 

 
Izbrane druge študije:
 

Kriptovalute in blokovne verige: pravni okvir 

 

Vedno več regulatorjev je zaskrbljenih zaradi vse pogostejše uporabe 
kriptovalut za nezakonite dejavnosti, kot so pranje denarja, financiranje 
terorizma in davčne utaje. Gre za pomembno problematiko: čeprav obseg 
zlorab virtualnih valut ni znan, naj bi po poročilih njihova tržna vrednost na 
svetovni ravni presegala 7 milijard EUR. Študija problematiko obravnava s 
pravnega vidika in podaja politična priporočila za prihodnje standarde EU.  
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Delovanje Evropske unije v okviru mednarodnih gospodarskih forumov: skupina G20 

 

Dokument je del devetih študij o delovanju Evropske unije v okviru 
mednarodnih gospodarskih forumov. Ponuja vpogled v ozadje skupine G20 
ter vlogo in zastopanost EU v njej, obravnava pa tudi njeno odgovornost ter 
usklajevanje in učinke njenega delovanja. Povzema pravni okvir EU za 
sodelovanje Unije in njenih držav članic v skupini G20. Dokument tudi oriše, 
kje prihaja do vrzeli glede odgovornosti zaradi uporabe dvotirnega okvira 
odgovornosti, in na koncu poda politična priporočila. 

 

 

Zavajajoča prodaja finančnih produktov: trženje, prodaja in distribucija 

 

Dokument je del petih študij o zavajajoči prodaji finančnih produktov v EU. 
Ponuja pregled zakonodajnega in regulativnega okvira EU za trženje, 
prodajo in distribucijo finančnih produktov ter na podlagi tega ocenjuje, ali 
so po krizi uvedene regulativne reforme EU dosegle zastavljene cilje. V 
primerih, ko jih niso, ugotavlja, kje so vrzeli in pomanjkljivosti sedanjega 
regulativnega pristopa EU. 

 

 

Politika konkurence in notranji energetski trg 

 

Študija opozarja na nekatere pomembne vidike konkurence na notranjem 
energetskem trgu in razpravlja o vlogi konkurenčnega prava v zvezi z 
naslednjimi vidiki: državna pomoč, upravljanje prezasedenosti, mehanizmi 
nadomestil za zmogljivost, izravnalni trgi, učinkovita konkurenca med 
dobavitelji, vključevanje novih udeležencev na trg in energijska revščina. 
Študija ugotavlja, v kolikšnem obsegu bi bilo treba za obravnavo teh vidikov 
in reševanje morebitnih prihodnjih težav uporabiti instrumente 
konkurenčnega prava in tudi druge vrste instrumentov. 

 

 

 

 

Tematski sektor A – kontaktni podatki 

• Tematski sektor A –gospodarske in znanstvene politike ter kakovost življenja 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

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

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

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

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

Vsi raziskovalni dokumenti odbora so na voljo na njegovem spletišču:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/sl/econ/supporting-analyses.html 
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