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Teminių skyrių paslaugos

EKONOMIKOS, MOKSLO POLITIKOS IR GYVENIMO KOKYBĖS TEMINIS SKYRIUS
A teminis skyrius teikia aukštos kokybės ekspertines žinias, naujausią analizę ir nepriklausomus mokslinius 
tyrimus komitetams, kuriems jis padeda: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ir IMCO.  

A teminis skyrius: 

1. padeda šiems komitetams palaikyti ryšius su plačiu ekspertų iš akademinių sluoksnių,
specializuotų konsultacijų įmonių, ekspertų grupių, kitų ES institucijų ir tarptautinių
organizacijų tinklu;

2. teikia šiems komitetams ekspertines konsultacijas įvairiais politikos klausimais ir rengia prie
konkrečių poreikių pritaikytus tyrimus bet kuriuo teisėkūros ciklo etapu; tyrimai yra
nepriklausomi, aukštos kokybės ir atliekami atsižvelgiant į opius politinius aspektus; padeda
komitetams atlikti tikrinimo užduotis;

3. komitetų užsakymu atliktus tyrimus panaudoja informacija pagrįstam ES piliečių ir
Parlamento narių dialogui; užtikrina, kad Parlamento darbas būtų atliekamas objektyviai ir kad 
jį atliktų ekspertai;

4. administruoja komiteto ekspertams skirtą biudžetą, įgyvendina projektus, naudodamasis
išorės ekspertinėmis žiniomis, kad išpildytų komiteto koordinatorių nustatytus reikalavimus.

Teminiame skyriuje dirbantys politikos analitikai ir tyrėjai, gavę konkretų prašymą arba savo pačių 
iniciatyva, asmeniškai konsultuodamiesi su Parlamento nariais, teikia informaciją ir rengia politikos analizę, 
kai jų prireikia. Jie taip pat padeda Parlamento pirmininkui ir generaliniam sekretoriui rengti informacinius 
pranešimus ir bendrojo pobūdžio informaciją. 

Mokama išorės ekspertų pagalba teikiama tik komiteto prašymu, komiteto koordinatoriams priėmus 
atitinkamą sprendimą. Šiuo tikslu komitetams kasmet skiriami tam tikri biudžeto asignavimai. Dirbdamas su 
išorės ekspertais, teminis skyrius užtikrina, kad moksliniai tyrimai atitiktų aukščiausius nepriklausomumo ir 
kokybės standartus ir konkrečius komiteto poreikius. Šiuo tikslu išorės ekspertai atrenkami vykdant viešųjų 

Teminiai skyriai – mokslinių tyrimų skyriai, padedantys Parlamento organams (Pirmininkui, komitetams ir 
generaliniam sekretoriui) vykdyti teisėkūros ir institucines užduotis. Jie teikia vidaus ir išorės ekspertines 
žinias ir taip padeda komitetams ir kitiems Parlamento organams rengti teisės aktus ir vykdyti demokratinę 
kontrolę.  

Visų galimų mokslinių tyrimų paslaugų Europos Parlamente apžvalgą galite rasti: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/sources.html. 

Kuo teminiai skyriai skiriasi nuo kitų skyrių? 

• Jų pagrindinis tikslas – padėti komitetams ir tenkinti jų prašymus suteikti ekspertinių žinių.
• Šie skyriai dirba atsižvelgdami į komitetų nustatytus politinius prioritetus.
• Neskaitant vidaus specialistų teikiamų žinių, jie taip pat siūlo galimybę naudotis

mokamomis išorės ekspertų paslaugomis.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/sources.html
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pirkimų procedūras, grindžiamas objektyviais atrankos ir sutarčių skyrimo kriterijais. Teminis skyrius atidžiai 
prižiūri jų darbą ir užtikrina, kad tas darbas visapusiškai atitiktų mokslinio tyrimo užsakymą.  

Dažniausiai teikiamos A teminio skyriaus paslaugos: 

• glausta apžvalga (At a glance) – dviejų puslapių apimties tyrimas, kuriame pateikiama glausta 
konkrečios politikos srities, teisėkūros pasiūlymo arba įvykio santrauka, apimanti esminę 
informaciją, kuri pateikiama tekstu ir grafiškai, taip pat įtraukiant nuorodas ir papildomos 
literatūros rekomendacijas; 

• informacinis pranešimas (Briefing) – glaustas mokslinių tyrimų dokumentas, kuriame 
pateikiama bendroji informacija labai konkrečia tema, kuri gali būti naudinga, pavyzdžiui, 
rengiant komiteto pranešimą; 

• išsami analizė (In-depth analysis) – vidutinės apimties tyrimas, paprastai tiesiogiai susijęs su 
būsimu pasiūlymu dėl teisės akto arba savo iniciatyva rengiamu pranešimu; 

• analitinis tyrimas (Study) – ilgesnės trukmės tyrimas, kurį dažnai sudaro lyginamosios 
valstybių narių arba trečiųjų valstybių įstatymų arba politikos priemonių analizės tose srityse, 
kurios dar nebuvo tirtos. Toks tyrimas gali būti tolesnės parlamentinės veiklos arba 
konkretesnių tyrimų pagrindas; 

• praktinis seminaras (Workshop) – specialus susitikimas su ekspertų grupe siekiant aptarti 
konkretų komiteto iškeltą klausimą. Į praktinį seminarą kviečiami nepriklausomi ekspertai iš 
išorės organizacijų, pavyzdžiui, universitetų, su jais sudarant sutartis. Toks seminaras gali būti 
atviras visuomenei, bet gali būti ir uždaras. 

KAIP UŽSAKOMOS A TEMINIO SKYRIAUS PASLAUGOS? 

Paslaugas 
užsako 

komiteto 
koordinatorius.  

Parlamento 
nariai gali 

pateikti 
užsakymą per 
savo komiteto 
koordinatorių. 

 

Komiteto 
koordinatoriai 
sprendžia dėl 

užsakymo. 

Išankstinio 
kitų vidinių 
Parlamento 

organų 
pritarimo 
nereikia. 

 

A teminis skyrius 
teikia prašomą 

paslaugą 
pasinaudodamas 
vidaus ištekliais 

arba sudaro 
sutartis su 

ekspertais iš 
išorės. 

 

Mokslinis 
tyrimas 

skelbiamas 
internete; 
paprašius 

galima gauti 
atspausdintą 

tyrimo kopiją. 

Galima 
prašyti, kad 

tyrimas būtų 
pristatytas 
komitete. 

EMPL KOMITETAS 
A teminiame skyriuje yra speciali grupė, kuri teikia ekspertines žinias ir konsultacijas Užimtumo ir socialinių 
reikalų (EMPL) komitetui visais klausimais, įeinančiais į komiteto kompetencijos sritį. 

EMPL komitetas daugiausia atsakingas už užimtumo politiką ir visus socialinės politikos aspektus, darbo 
sąlygas, profesinį mokymą, taip pat laisvą darbuotojų ir pensininkų judėjimą. EMPL komiteto įgaliojimai ir 
pareigos išvardyti EP darbo tvarkos taisyklių V priede.   

https://emplnet.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//LT#GAX6
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KAI KURIE NAUJAUSI EMPL KOMITETO UŽSAKYTI MOKSLINIAI TYRIMAI 

Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas. modeliai, tendencijos ir politikos strategijos 

 

Šiame tyrime pateikiama įrodymų, kad nestandartinių užimtumo formų 
atveju (apie 40 proc. užimtumo) kyla didesnė nesaugumo rizika (dirbančiųjų 
skurdas, užimtumo nesaugumas, socialinės apsaugos stoka, darbuotojo 
teisių stoka, stresas ir prastesnis sveikatos lygis, mokymų stoka). Ypač 
nukenčia jaunimas ir šie sektoriai bei profesijos: asmeninės paslaugos, 
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorius ir paprastos profesijos. 
Rekomendacijos dėl politikos reformų: pertvarkyti nacionalines socialinės 
apsaugos sistemas, kad būtų išvengta ydingo skurdo rato, geriau įgyvendinti 
galiojančias ES direktyvas ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, kai kuriose 
valstybėse narėse, stebėti, kaip taikomos laikino įdarbinimo agentūrų darbo 
direktyvoje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos dėl vienodo požiūrio, 
ir stebėti darbo laiko direktyvos netaikymo atvejų praktiką.  

 

 

Darbo sąlygos. Platformų ekonomikos darbuotojų socialinė apsauga 

 

Dėl išaugusios vadinamosios platformų ekonomikos iškilo netinkamos šio 
sektoriaus darbuotojų socialinės apsaugos klausimas. Tyrime nustatyta, kad 
iki 70 proc. tokių darbuotojų negali naudotis pagrindinėmis sistemomis, pvz., 
motinystės ir būsto išmokomis. Pateiktos tokios politikos rekomendacijos: 
teisinė reforma, kuria būtų siekiama užtikrinti visų nestandartinių darbuotojų 
socialinę apsaugą, panaikinant naštą, atsirandančią dėl prievolės įrodyti 
nustatant darbuotojo statusą, ir pakoreguojant konkurencijos taisykles, kad 
būtų sudarytos sąlygos kolektyvinėms (pavienių) savarankiškai dirbančių 
asmenų deryboms. 

 

 

Laisvas judėjimas. Europos darbo institucija (ELA) 

 

Seminaras padėjo EMPL komitetui parengti pranešimą, reikalingą deryboms 
dėl šios naujos Europos Sąjungos agentūros reglamento. Pagrindiniai 
diskusijos aspektai: 1) tarpvalstybinės patikros: nors buvo nuomonių, kad 
reikia didesnių teisinių įgaliojimų, kiti diskusijos dalyviai pabrėžė, kad labai 
svarbu stiprinti pasitikėjimą pasikliaujant savanorišku valstybių narių 
bendradarbiavimu. 2) socialinės apsaugos koordinavimas: dėl socialinės 
apsaugos nuostatų buvo išreikštas susirūpinimas, kad integruojant dalį 
nuostatų į ELA reglamentą ardomos esamos struktūros ir bendradarbiavimo 
mechanizmas. 3) parama darbo jėgos judumui (EURES): Komisijos atliekamo 
administravimo darbo perdavimas ELA galėtų padėti geriau integruoti 
įvairius darbo jėgos judumo aspektus, nors koordinavimas taptų 
sudėtingesnis. 

 

 

Socialinė įtrauktis. Minimalių pajamų sistemos ES valstybėse narėse 

 

Šiame leidime atnaujinta per ankstesnius 2007 m. ir 2011 m. atliktus tyrimus 
šia tema gauti rezultatai ir nustatyta, kad yra tam tikra pagrindinių sąvokų 
konvergencija, vyksta perėjimas nuo grynai ekonominės paramos prie 
aktyvių įtraukties priemonių, tačiau išlieka dideli įgyvendinimo skirtumai. 
Rekomendacijose, be kita ko, siūloma didinti adekvatumą racionalizuojant 
socialines išlaidas ir gerinant sistemų prieinamumą, kad visi žmonės, kuriems 
reikia pagalbos, galėtų labiau jomis naudotis. ES lygmeniu būtų galima 
apsvarstyti galimybę teikti finansavimą iš Europos socialinio fondo (ESF) ir 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (FEAD), taip pat 
pasinaudoti Europos semestru pažangai stebėti. 
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Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų lustinių implantų naudojimas 

 

Nors iš pradžių jis buvo sukurtas tam, kad būtų naudojamas medicinoje, 
žmonėms skirtas radijo dažninio atpažinimo (RFID) lustinis implantas 
modifikuotas ir naudojamas keliose įmonėse tapatybės nustatymo ir 
patekimo į patalpas kontrolės tikslais. Nors iki šiol tokios sistemos buvo 
įgyvendintos savanoriškai, jos kelia klausimų apie sveikatą ir saugą 
(kancerogeniškumą, farmacinį poveikį), taip pat daugiau esminių klausimų, 
pradedant duomenų apsauga ir baigiant darbuotojų teisėmis į darbo vietos 
etiką ir poveikiu žmogaus teisėms. 

 

 

Europos socialinis fondas. ESF patirtis, naudinga kuriant ESF+ 

 

Praktiniame seminare ekspertai pabrėžė, kad rengiant ESF+ reglamentą, dėl 
kurio šiuo metu deramasi, verta pasinaudoti patirtimi šiose srityse: 1) 
įsisavinimas: investicijos į administracinį pajėgumą; vietos lygmens subjektų 
įgalėjimas; 2) paramos gavėjų patirtis: tęsti veiksmingas reformas, pvz., 
tvirčiau įsipareigoti siekti integracinio augimo, užtikrinti paprastesnes 
struktūras; gerinti pajėgumo kūrimą: geriau įtraukti (naujus) ESF 
suinteresuotuosius subjektus; 3) kova su vaikų skurdu: ypatingą dėmesį skirti 
vaikų skurdui nacionalinėse strateginės politikos programose, skirtose 
socialinei įtraukčiai ir skurdo mažinimui – tai būtų Europos socialinio fondo 
finansavimo sąlyga; didelio skurstančių vaikų skaičiaus regionuose – 
konkretus strateginis tikslas ir tam tikra ESF+ (ir galbūt ERPF) išteklių dalis, 
skirta neturtingiems vaikams. 

 

 

 
A teminio skyriaus kontaktai 

• A teminis skyrius. Ekonomika, mokslo politika ir gyvenimo kokybė 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

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

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

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

Visus mūsų mokslinius tyrimus galima rasti mūsų interneto svetainėje  
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/empl/supporting-analyses.html 

Atsakomybės ribojimas ir autorių teisės. Už šiame dokumente pareikštas nuomones atsako tik autoriai ir jos nebūtinai atitinka oficialią 
Europos Parlamento poziciją. Leidžiama atgaminti ir versti nekomerciniais tikslais tik nurodžius šaltinį, iš anksto apie tai informavus Europos 
Parlamentą ir jam nusiuntus kopiją. © Europos Sąjunga, 2019.  
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