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A tematikus főosztályok szolgáltatásai

 
GAZDASÁGPOLITIKAI, TUDOMÁNYPOLITIKAI ÉS ÉLETMINŐSÉGI TEMATIKUS 
FŐOSZTÁLY
 
Az A. Tematikus Főosztály magas színvonalú szakértői segítséget, naprakész elemzést és független kutatást biztosít az 
általa támogatott bizottságok számára: ECON, EMPL, ENVI, ITRE és IMCO.  

Az A. Tematikus Főosztály az alábbiak révén támogatja a bizottságokat:  

1. a bizottságok összekapcsolása tudományos szakértőkből, szaktanácsadó szervezetekből, 
agytrösztökből, más uniós intézményekből és nemzetközi szervezetekből álló, széles körű szakértői 
hálózattal; 

2. független, magas színvonalú, a politikailag érzékeny szempontokat figyelembe vevő szakpolitikai 
tanácsadás és gondosan célzott kutatás biztosítása a jogalkotási ciklus bármely szakaszában; a 
bizottságok ellenőrző szerepének támogatása;  

3. a bizottsági kutatás új, az uniós polgárok és a képviselők közötti tájékozott szerepvállalást támogató 
célokra történő felhasználása; annak biztosítása, hogy a parlamenti munkát tárgyilagos módon 
szakértők végezzék; 

4. a bizottsági szakértői költségvetések kezelése, projektek végrehajtása külső szakértői segítség 
felhasználásával, a bizottsági koordinátorok által támasztott követelményeknek való megfelelés 
céljából. 

A belső politikai elemzők és kutatók eseti tájékoztatást adnak és szakpolitikai elemzéseket készítenek vagy egyedi 
kérésre válaszolva, vagy saját kezdeményezésükre és képviselőkkel folytatott személyes tanácskozást követően. 
Emellett tájékoztatók készítésével és háttér-információkkal is segítik az elnök és a főtitkár munkáját. 

Külső, fizetett szakértőket kizárólag a bizottság kérésére, a bizottsági koordinátorok határozatát követően lehet 
igénybe venni. A bizottságok számára minden évben költségvetési előirányzatokat különítenek el erre a célra. Külső 
szakértőkkel folytatott együttműködés esetén a tematikus főosztály biztosítja, hogy a kutatás megfeleljen a 
legmagasabb szintű függetlenségi és minőségi követelményeknek, és kielégítse a bizottság egyedi igényeit. Ezért a 
külső szakértőket objektív kiválasztási és odaítélési kritériumokon alapuló közbeszerzési eljárások keretében választják 

A tematikus főosztályok kutatási osztályok, amelyek jogalkotási és intézményi feladataik ellátása során támogatják a 
parlamenti szerveket (az elnököt, a bizottságokat és a főtitkárt). Házon belüli és külső szakértői segítséget nyújtanak 
a bizottságok és egyéb parlamenti szervek számára a jogszabályok kialakításában és a demokratikus ellenőrzés 
gyakorlásában.  

Az Európai Parlament által kínált összes kutatási szolgáltatás áttekintése az alábbi weboldalon található meg: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/sources.html 

Mi teszi egyedivé a tematikus főosztályokat? 

• Feladatuk kifejezetten a bizottságok kiszolgálása, és a bizottságok szakértői segítségre irányuló 
kéréseit teljesítik. 

• A bizottságok által meghatározott elsődleges politikai célok alapján működnek. 
• A belső szakértők által nyújtott hagyományos támogatáson túlmenően fizetett külső szakértők 

igénybevételét is lehetővé teszik. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/sources.html
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ki. A tematikus főosztály ezt követően szoros figyelemmel kíséri a külső szakértők munkáját annak biztosítása 
érdekében, hogy az maradéktalanul megfeleljen az eredeti kutatási megbízásnak.  

Az A. Tematikus Főosztály által készített leggyakoribb kutatási dokumentumok a következők: 

• Rövid áttekintés 2 oldalas kutatási dokumentum, amely tömören összefoglal egy-egy szakpolitikát, 
jogalkotási javaslatot vagy eseményt, szövegesen és ábrákkal megadva a lényeges információkat, 
valamint linkekkel és további olvasnivalóra vonatkozó ajánlásokkal kiegészítve azokat. 

• Tájékoztató (Briefing): tömör kutatási dokumentum, amely háttér-információkkal szolgál szorosan 
meghatározott témákhoz, amelyek felhasználhatók például egy bizottsági jelentés elkészítéséhez. 

• Részletes elemzés: közepes terjedelmű kutatási dokumentum, amely általában közvetlenül 
kapcsolódik valamely aktuális jogalkotási javaslathoz vagy saját kezdeményezésű jelentéshez. 

• Tanulmány: hosszabb távra szóló kutatási dokumentum, amely rendszerint uniós tagállamok vagy 
harmadik országok jogszabályait vagy politikáit egymással összevető vizsgálatokat kínál olyan 
területeken, ahol ilyen elemzés még nem áll rendelkezésre. Ezek a vizsgálatok a későbbi parlamenti 
munka vagy a még célirányosabb kutatás alapját képezhetik. 

• Munkaértekezlet: a bizottság által felvetett konkrét kérdéssel foglalkozó szakértői csoporttal való 
találkozás. A munkaértekezlet szerződéses alapon külső szervezetek – például egyetemek – független 
szakértőit vonja be a munkába, és nem feltétlenül nyitott a nagyközönség számára. 

 
HOGYAN KELL SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉGET KÉRNI AZ A. TEMATIKUS FŐOSZTÁLYTÓL? 
 

A bizottsági 
koordinátor 

szakértői 
segítséget kér.  

A független 
képviselők saját 

bizottsági 
koordinátorukon 

keresztül 
nyújthatnak be 

kérelmet. 

 

A bizottsági 
koordinátorok 

döntenek a 
kérelemről. 

Más belső 
parlamenti 

szervek előzetes 
jóváhagyására 
nincs szükség. 

 

Az A. Tematikus 
Főosztály vagy 

házon belül 
biztosítja a kért 

szakértői 
segítséget vagy 
külső kutatókat 

szerződtet. 

 

A kutatási 
dokumentumot 
közzéteszik az 
interneten, és 

kérésre 
nyomtatott 
formában is 
elérhetővé 

teszik. 

A bizottságban 
való ismertetést 

is lehet kérni. 

 
 
FÓKUSZBAN AZ EMPL BIZOTTSÁG 
 
Az A. Tematikus Főosztályon belül egy külön csoport nyújt szakértői segítséget és ad tanácsot a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottságnak (EMPL) a bizottság hatáskörébe tartozó valamennyi területen. 

 
Az EMPL bizottság elsősorban a foglalkoztatáspolitikával, valamint a szociálpolitika, a munkafeltételek, a szakképzés, 
illetve a munkavállalók és a nyugdíjasok szabad mozgásának különböző aspektusaival foglalkozik. Az EMPL bizottság 
hatáskörét és felelősségét az EP eljárási szabályzatának V. melléklete tartalmazza.   

http://www.emplnet.ep.parl.union.eu/emplnet/cms/home/menu_current_leg/Whoiswho_1/PolicyDepartment_1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//HU#GAX6
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VÁLOGATÁS AZ EMPL BIZOTTSÁG ÁLTAL A KÖZELMÚLTBAN KÉRT KUTATÁSI 
DOKUMENTUMOKBÓL 

Munkakörülmények és bizonytalan foglalkoztatás: minták, trendek és szakpolitikai stratégiák 

 

Ez a tanulmány bizonyítékkal szolgál arra, hogy a foglalkoztatás atipikus formái 
(a foglalkoztatás mintegy 40% -a) nagyobb kockázatot jelentenek a 
bizonytalanság tekintetében (dolgozói szegénység, munkahelybiztonság, 
szociális biztonság, munkavállalói jogok, stressz és egészség, képzés). Mindez 
különösen a fiatalokat, valamint az alábbi ágazatokat és foglalkozásokat érinti: 
személyi szolgáltatások, vendéglátás és alapszakmák. Szakpolitikai reformokra 
vonatkozó ajánlások: a nemzeti jóléti rendszerek újratervezése a szegénységi 
csapdák elkerülése érdekében; a meglévő uniós irányelvek jobb végrehajtása és 
érvényesítése néhány tagállamban; a munkaerő-kölcsönzés keretében történő 
munkavégzésről szóló irányelv keretében az egyenlő bánásmódtól való 
eltérések és a munkaidőről szóló irányelvből való kimaradással összefüggésben 
alkalmazott gyakorlatok figyelemmel kísérése.  

 

 

Munkakörülmények – A platformgazdaságban dolgozók szociális védelme 

 

A „platformgazdaság” felemelkedése rávilágított arra, hogy az ebben az 
ágazatban dolgozó munkavállalók nem részesülnek megfelelő szociális 
védelemben. A tanulmány megállapítja, hogy e munkavállalóknak akár 70%-a 
nem fér hozzá olyan alaprendszerekhez, mint a szülési és a lakhatási támogatás. 
A szakpolitikai ajánlások a következőket tartalmazzák: jogi reform az atipikus 
munkavállalók szociális védelmének biztosítására, a bizonyítási teher 
megfordítása a munkavállalói jogállás meghatározása tekintetében, valamint a 
versenyszabályok kiigazítása érdekében, hogy az (egyszemélyes) önálló 
vállalkozók is folytathassanak kollektív tárgyalásokat. 

 

 

Szabad mozgás – Az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) 

 

A workshop támogatta az EMPL bizottságot az új európai ügynökség 
létrehozásáról szóló rendelettel kapcsolatos tárgyalásokat előkészítő jelentés 
elkészítésében. Az eszmecsere főbb pontjai a következők voltak: 1) Határokon 
átnyúló ellenőrzések: Bár egyesek úgy vélték, hogy erősebb jogi mandátumot 
kell biztosítani, mások azt tartották kulcsfontosságúnak, hogy a tagállamok 
önkéntes együttműködése révén bizalom alakuljon ki. 2) A szociális biztonsági 
rendszerek összehangolása: Szociális biztonsági szempontból aggályok 
merültek fel azzal kapcsolatosan, hogy a meglévő struktúrákat és 
együttműködési mechanizmusokat megzavarná az, ha ezek egy részét az 
Európai Munkaügyi Hatóságba integrálnák. 3) A munkaerő mobilitásának 
támogatása (EURES): Ha az ELA e téren átvenné az irányítást a Bizottságtól, az 
segíthetne a munkavállalói mobilitás különböző szempontjainak jobb 
integrálásában, ám ez egyben összetettebbé tenné a koordinációt. 

 

 

Társadalmi befogadás – Minimumjövedelem-rendszerek az EU tagállamaiban 

 

A témával kapcsolatos 2007. és 2011. évi tanulmányok naprakésszé tételére 
szolgáló kiadás azt állapította meg, hogy bizonyos fokú konvergencia figyelhető 
meg az alapfogalmak terén, a puszta gazdasági támogatásról az aktív befogadási 
intézkedések felé való elmozdulás mellett, ugyanakkor továbbra is jelentős 
különbségek mutatkoznak a végrehajtás tekintetében. Az ajánlások között 
szerepel a megfelelőség javítása a szociális kiadások észszerűsítése révén, 
valamint a rendszerek hozzáférhetőségének javítása annak érdekében, hogy 
valamennyi rászoruló hozzáférhessen ezekhez. Uniós szinten meg lehetne 
fontolni az ESZA és a FEAD révén történő finanszírozást, valamint az európai 
szemesztert is fel lehetne használni a haladás nyomon követésére. 
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Munkahelyi egészségvédelem és biztonság – Az elektronikus chipek munkavállalóknál történő használata 

 

Az eredetileg orvosi alkalmazásra kifejlesztett humán RFID chipimplantátumokat 
néhány vállalat módosította azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék az azonosítást 
és a belépés ellenőrzését. Bár az ilyen rendszereket eddig önkéntes alapon 
vezették be, azok felvetnek egészségügyi és biztonsági kérdéseket (rákkeltő 
hatás, gyógyszerhatás), illetve alapvetőbb kérdéseket is, az adatvédelemtől és a 
munkavállalók jogaitól a munkahelyi etikán keresztül egészen az emberi jogi 
vonatkozásokig. 

 

 

Európai Szociális Alap – Az Európai Szociális Alap tanulságai az ESZA+ számára 

 

A munkaértekezleteken a szakértők a következő tanulságokat emelték ki a 
jelenleg tárgyalt ESZA+ rendelet számára: 1) Felhasználási arány: Az igazgatási 
kapacitásokba történő beruházások; a helyi szintű szereplők lehetőségeinek 
bővítése. 2) A kedvezményezettek tapasztalatai: Az olyan hatékony reformok 
folytatása, mint az inkluzív növekedés melletti erősebb elkötelezettség, valamint 
a struktúrák egyszerűsítése; a kapacitásépítés fokozása: az (új) ESZA érdekelt 
feleinek fokozottabb bevonása. 3) A gyermekszegénység elleni küzdelem: Külön 
figyelmet kell fordítani a gyermekszegénységre a társadalmi befogadásra és a 
szegénység csökkentésére irányuló nemzeti stratégiai szakpolitikai keretekben, 
ami az ESZA-finanszírozás előfeltétele; azokban a régiókban, ahol nagy a 
gyermekszegénység, célzott stratégiai célkitűzésre van szükség, és az ESZA+ (és 
esetleg az ERFA) forrásait a szegény gyermekekkel kapcsolatos célokra kell 
összpontosítani. 

 

 

 

 

 

Az A. tematikus főosztály elérhetőségei 

• A. Tematikus Főosztály – Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• EMPL-csapat: Stefan SCHULZ - stefan.schulz@europarl.europa.eu - 0032 228 46510 

• EMPL-csapat: Aoife KENNEDY - aoife.kennedy@europarl.europa.eu - 0032 228 30850 

• EMPL-csapat: Susanne KRAATZ - susanne.kraatz@europarl.europa.eu - 0032 228 34952 

Minden kutatási dokumentumunk elérhető honlapunkon:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/supporting-analyses.html 
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