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Služby tematických sekcí

TEMATICKÁ SEKCE HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A POLITIKA V OBLASTI VĚDY A KVALITY 
ŽIVOTA 

Tematická sekce A poskytuje vysoce kvalitní odborné znalosti, aktuální analýzy a nezávislý výzkum 
výborům spadajícím do její působnosti: ECON, EMPL, ENVI, ITRE a IMCO.  

Tematická sekce A pomáhá svým výborům prostřednictvím: 

1. propojení výborů s rozsáhlou sítí odborníků z akademické sféry, odborných poradenských
firem a think tanků, ostatních orgánů a institucí EU a mezinárodních organizací;

2. poskytování kvalitního nezávislého odborného poradenství a pečlivě cíleného výzkumu
v jakémkoli okamžiku legislativního cyklu, s ohledem na politickou citlivost jednotlivých
témat, a podporou kontrolní úlohy výborů;

3. zacílení výzkumu pro výbory tak, aby podporoval informovanou spolupráci mezi občany EU
a poslanci, a zajišťováním toho, aby parlamentní činnost probíhala objektivně a odborně;

4. řízení rozpočtů na odborné poradenství výborů a provádění projektů s pomocí externích
odborníků, tak aby byly naplněny požadavky stanovené koordinátory výboru.

Interní analytici a výzkumní pracovníci poskytují ad-hoc informace a tematické analýzy buď na základě 
konkrétní žádosti, nebo z vlastního podnětu v návaznosti na osobní konzultaci s poslanci. Rovněž poskytují 
podporu předsedovi Parlamentu a generálnímu tajemníkovi prostřednictvím studií a zpráv. 

Externí placené odborné poradenství je poskytováno výhradně na žádost výboru, a to základě rozhodnutí 
koordinátorů výboru. Pro tyto účely jsou výborům každoročně přidělovány zvláštní rozpočtové prostředky. 
Při spolupráci s externími odborníky tematická sekce zajišťuje, aby výzkum splňoval nejvyšší normy 
nezávislosti a kvality a odpovídal specifickým potřebám výboru. Proto jsou externí odborníci najímáni podle 

Tematické sekce jsou výzkumná oddělení, která pomáhají parlamentním orgánům (předsedovi 
Parlamentu, výborům a generálnímu tajemníkovi) při plnění jejich legislativních a institucionálních 
povinností. Zajišťují interní i externí odborné poradenství s cílem pomáhat výborům a ostatním 
parlamentním orgánům s tvorbou právních předpisů a prováděním demokratického dohledu.  

Přehled veškerých dostupných výzkumných služeb, které Evropský parlament nabízí, naleznete zde: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/sources.html 

V čem spočívá jedinečnost tematických sekcí? 

• Specializují se na poskytování služeb výborům a reagují na jejich žádosti o odborné
poradenství.

• Svou činnost vykonávají na základě politických priorit stanovených výbory.
• Kromě služeb interních odborníků rovněž nabízejí přístup k placenému externímu

poradenství.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/sources.html
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objektivních kritérií ve výběrových řízeních. Politická sekce pak pečlivě dohlíží na jejich práci, aby zajistila, že 
bude odvedena v plném souladu s daným požadavkem.  

Tematická sekce A vydává zejména tyto výzkumné publikace: 

• Přehled „Ve stručnosti“: dvoustránkové shrnutí konkrétní politiky, legislativního návrhu 
nebo události, jež obsahuje základní údaje a grafiku a dále odkazy a návrhy doplňující 
literatury. 

• Briefing: stručná rešerše poskytující informace o úzce vymezených tématech, jež mohou být 
například podkladem pro vypracování zprávy výboru. 

• Hloubková analýza: studie střední délky, která zpravidla přímo souvisí s některým 
připravovaným legislativním návrhem nebo zprávou z vlastního podnětu. 

• Studie: delší studie obvykle obsahující srovnávací analýzy zákonů nebo politik členských států 
či třetích zemí v oblastech, kde není podobná analýza prozatím k dispozici. Mohou být 
základem pozdější parlamentní činnosti nebo cílenějšího výzkumu. 

• Workshop: cílená setkání s odborníky za účelem získání informací ke konkrétnímu tématu 
projednávanému ve výboru. Vystupují na nich smluvní nezávislí odborníci z externích 
organizací, například z univerzit, a nejsou nutně přístupné veřejnosti. 
 

JAK POŽÁDAT TEMATICKOU SEKCI A O ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ? 
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ZAMĚŘENÍ NA VÝBOR ITRE 
 
V rámci tematické sekce A poskytuje zvláštní tým odborné poradenství Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku (ITRE) ve všech oblastech působnosti tohoto výboru. 

 
Výbor ITRE je odpovědný za utváření průmyslové politiky EU a politik v oblasti výzkumu a inovací 
a energetiky. Pravomoci a příslušnost výboru ITRE jsou uvedeny v příloze V jednacího řádu EP.  

 
  

https://itrenet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.default.html?displayTab=contact-information&
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//CS#GAX6
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VÝBĚR NEJNOVĚJŠÍCH VÝZKUMNÝCH DOKUMENTŮ POŽADOVANÝCH VÝBOREM 
ITRE 
 
Výzkum:
 

Evropa – globální centrum špičkového výzkumu 

 

Mezi vědecké a technologické velmoci se zařadila i Čína, a svět 
výzkumu a inovací má tak stále více multipolární charakter. Větší 
kapacity pro globální výzkum znamenají pro EU širší okruh 
talentovaných odborníků z celého světa i více možností specializace, 
ale současně také větší konkurenci v oblasti investic a odborného 
zajištění i z hlediska jejího postavení jakožto světového lídra 
v kritických technologických odvětvích. 

 

 

Brexit a Horizont Evropa 

 

Tento dokument shrnuje prezentace a diskuse, které zazněly na 
semináři nazvaném „Brexit a Horizont Evropa“, jenž se uskutečnil dne 
21. listopadu 2018. Na něm byl posuzován dopad brexitu na program 
Horizont Evropa. 

 

 

 
IKT: 
 

Aktuální stav zavádění 5G v Evropě, USA a Asii 

 

Tato hloubková analýza porovnává zavádění standardu 5G v EU 
s dalšími předními ekonomikami světa – USA, Čínou, Japonskem, 
Korejskou republikou, Singapurem a Tchaj-wanem. EU si na základě 
řady ukazatelů vede dobře. Nejde zde však o krátkodobá srovnání. 
Standard 5G je komplexnější než předchozí bezdrátové technologie 
a měl by být chápán jako dlouhodobý projekt, aby bylo možné vyřešit 
náročné technické úkoly a propracovat jasné ekonomické 
odůvodnění. 

 

 

Roaming – rok poté 

 

Tato hloubková analýza zkoumá situaci na maloobchodních 
i velkoobchodních trzích rok po zavedení nařízení EU o roamingu, 
které zavedlo „roaming za domácích podmínek“, a hodnotí, jaký mělo 
dopad. Konstatuje, že pro většinu zúčastněných stran funguje trh 
s roamingem dobře. Nicméně pro účinnější hospodářskou soutěž 
operátorů virtuálních mobilních sítí je na velkoobchodním trhu nutné 
upravit velkoobchodní cenový strop. 

 

 



IPOL | Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života 
 

 

Právní upozornění a autorská práva. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory autorů a nemusí nutně představovat oficiální postoj 
Evropského parlamentu. Rozmnožování a překlady pro nekomerční účely jsou povoleny, pokud je uveden zdroj a Evropský parlament je 
předem upozorněn a obdrží kopii. © Evropská unie 2019.  
 
Redakční uzávěrka: květen 2019 Datum zveřejnění: červen 2019 
Odpovědná úřednice: Francesca BELTRAME Asistent redakce: Roberto BIANCHINI 
 
IP/A/ITRE/2019-02 
 
Print  ISBN 978-92-846-5170-2 | doi:10.2861/704421 | QA-01-19-596-CS-C 
PDF ISBN 978-92-846-5175-7 | doi:10.2861/416284 | QA-01-19-596-CS-N 

 

 

Energie: 
 

Propojování odvětví – jak jej v EU zlepšit, a podpořit tak stabilitu sítě a snížit emise uhlíku? 

 

Propojování odvětví zahrnuje větší vzájemnou integraci odvětví 
dodávek a konečného využití energie. To může zlepšit účinnost 
a flexibilitu energetického systému, ale i jeho spolehlivost 
a přiměřenost. Kromě toho může propojování odvětví snížit náklady 
na dekarbonizaci. K tomu, aby mohl být plně využit potenciál 
propojení v rámci několika odvětví dodávek a konečného využití, je 
důležité odstranit stávající technicko-ekonomické, politické 
a regulační překážky. 

 

 

Národní strategie pro obnovitelné zdroje: energetická účinnost, renovace budov a vlastní 
spotřeba 

 

Tato zpráva shrnuje prezentace a diskuse, které zazněly na 
stejnojmenném workshopu, jenž se uskutečnil dne 22. února 2018. 
Diskutovalo se na něm o jednotlivých národních strategiích z hlediska 
cílů pro energetickou účinnost a v souvislosti s dalšími politikami, 
včetně renovace budov a vlastní výroby elektřiny. Představena 
a zhodnocena byla současná situace i její další možný vývoj, ale 
i případné politické iniciativy, které by měly být schopny účinně řešit 
nastolené výzvy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tematická sekce A – Kontakty 

• Tematická sekce A – Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• Tým ITRE: Frédéric GOUARDERES - frederic.gouarderes@europarl.europa.eu - 0032 228 34484 

• Tým ITRE: Francesca BELTRAME - francesca.beltrame@europarl.europa.eu - 0032 228 32146 

• Tým ITRE: Miklos GYOERFFI - miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu - 0032 228 32505 

Veškeré výzkumné dokumenty naleznete na našich internetových stránkách:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/itre/supporting-analyses.html 
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