BRIEFING
Výbor ITRE pod drobnohľadom

Služby tematických sekcií
Tematické sekcie sú útvary pre výskum, ktoré podporujú parlamentné orgány (predsedu, výbory
a generálneho tajomníka) pri plnení ich legislatívnych a inštitucionálnych úloh. Poskytujú interné
a externé odborné znalosti na podporu výborov a ďalších parlamentných orgánov pri tvorbe právnych
predpisov a vykonávaní demokratickej kontroly.
Prehľad o všetkých dostupných výskumných službách, ktoré Európsky parlament ponúka, nájdete
na stránke: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/sources.html
Tematické sekcie sú jedinečné, pretože:
•
•
•

pomáhajú výborom a reagujú na ich žiadosti o odborné znalosti;
pôsobia na základe politických priorít stanovených výbormi;
okrem podpory zo strany interných odborníkov ponúkajú aj prístup k platenej externej
expertíze.

TEMATICKÁ SEKCIA PRE POLITIKY V OBLASTIACH HOSPODÁRSTVA, VEDY A KVALITY
ŽIVOTA
Tematická sekcia A poskytuje vysokokvalitné odborné znalosti, aktuálnu analýzu a nezávislý výskum
výborom, ktoré podporuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE a IMCO.
Tematická sekcia A týmto výborom pomáha tak, že:
1. spája výbory s rozsiahlou sieťou odborníkov v akademickej sfére, odborných konzultačných
firmách, expertných skupinách, ostatných inštitúciách EÚ a medzinárodných organizáciách;
2. poskytuje kedykoľvek v rámci legislatívneho cyklu odborné politické poradenstvo
a starostlivo cielený výskum, ktoré sú nezávislé a vysoko kvalitné a zohľadňujú politicky citlivé
otázky; podporuje kontrolnú úlohu výborov;
3. nanovo zacieľuje výskum vo výboroch tak, aby podporoval informovanú spoluprácu medzi
občanmi EÚ a poslancami; zabezpečuje, aby sa parlamentná činnosť vykonávala objektívne
a prostredníctvom odborníkov;
4. riadi rozpočet výborov na expertízu a realizuje projekty, využívajúc externú expertízu,
v záujme splnenia požiadaviek stanovených koordinátormi výborov.
Interní analytici a výskumní pracovníci v oblasti politiky poskytujú ad hoc informácie a analýzy politík, a to
buď v reakcii na konkrétnu žiadosť, alebo z vlastnej iniciatívy a po osobných konzultáciách s poslancami.
Podporujú tiež prácu predsedu a generálneho tajomníka prostredníctvom briefingov a podkladových
informácií.
Externá platená expertíza sa poskytuje výlučne na žiadosť výboru na základe rozhodnutia koordinátorov
výboru. Na tento účel sa výborom každoročne prideľujú rozpočtové prostriedky. Tematická sekcia pri
spolupráci s externými odborníkmi zabezpečí, aby výskum spĺňal najvyššie normy nezávislosti a kvality
a riešil osobitné potreby výboru. Na tento účel sa externí odborníci vyberajú prostredníctvom postupov
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verejného obstarávania založených na objektívnych kritériách výberu a vyhodnotenia ponúk. Tematická
sekcia potom dôsledne dohliada nad ich činnosťou, aby zabezpečila, že je plne v súlade so žiadosťou o
výskum.
Najbežnejšie výskumné produkty, ktoré poskytuje tematická sekcia A, sú:
•
•
•
•

•

stručný prehľad: dvojstranový výskumný dokument poskytujúci krátke zhrnutie konkrétnej
politiky, legislatívneho návrhu alebo udalosti vrátane základných informácií obsahujúcich text
a grafiku, ako aj odkazy a návrhy na ďalšiu literatúru;
briefing: stručný výskumný dokument poskytujúci základné informácie o presne
vymedzených témach, ktorý sa môže využiť napríklad pri vypracúvaní správy výboru;
podrobná analýza: stredne dlhý výskumný dokument, ktorý je vo všeobecnosti priamo
spojený s pripravovaným legislatívnym návrhom alebo iniciatívnou správou;
štúdia: dlhodobejší výskumný dokument, ktorý zvyčajne poskytuje porovnávacie
preskúmania právnych predpisov alebo politík členských štátov alebo tretích krajín v
oblastiach, v ktorých takáto analýza nie je k dispozícii. Môže tvoriť základ pre neskoršiu
parlamentnú prácu alebo pre cielenejší výskum;
seminár: osobitné zasadnutie so skupinou odborníkov s cieľom zaoberať sa konkrétnou
otázkou, ktorú nastolil výbor. Na seminári sa zúčastňujú zmluvní nezávislí odborníci z
externých organizácií, ako sú univerzity, a seminár nemusí byť vždy prístupný pre verejnosť.

AKO SA VYŽIADAJÚ ODBORNÉ ZNALOSTI OD TEMATICKEJ SEKCIE A?
Žiadosť o
odborné
znalosti podáva
koordinátor
výboru.
Jednotliví
členovia môžu
podávať žiadosť
o odborné
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prostredníctvom
svojho
koordinátora
výboru.

Tematická
sekcia A
poskytuje
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Koordinátori
výboru o tejto
žiadosti
rozhodujú.
Predchádzajúci
súhlas iných
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nevyžaduje.

Výskumný
dokument sa
uverejní na
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k dispozícii aj
v tlačenej
podobe.
Možno
požiadať o
prezentáciu
vo výbore.

VÝBOR ITRE POD DROBNOHĽADOM
V rámci tematickej sekcie A poskytuje Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) odborné
znalosti a poradenstvo vo všetkých oblastiach pôsobnosti výboru osobitný tím.
Výbor ITRE je zodpovedný za formovanie politík EÚ v oblasti priemyslu, výskumu a inovácie a energetiky.
Právomoci a úlohy výboru ITRE sú uvedené v prílohe V k rokovaciemu poriadku EP.
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VÝBER NAJNOVŠÍCH VÝSKUMNÝCH DOKUMENTOV, O KTORÉ POŽIADAL VÝBOR ITRE
Výskum:
Európa – Globálne centrum pre excelentný výskum
Svet výskumu a inovácie sa v čoraz väčšej miere stáva multipolárnym
– medzi vedecké a technologické veľmoci sa zaradila aj Čína. Pokiaľ
ide o EÚ, väčšie svetové výskumné kapacity ponúkajú väčší okruh
talentov z celého sveta a príležitosti na špecializáciu, ale aj väčšiu
konkurenciu v oblasti investícií a talentov, ako aj z hľadiska pozície
svetového lídra v kritických technologických oblastiach.

Brexit a Horizont Európa
Tento dokument je zhrnutím prezentácií a diskusií v rámci seminára s
názvom „Brexit a Horizont Európa“, ktorý sa konal 21. novembra 2018.
Posudzoval sa vplyv brexitu na program Horizont Európa.

IKT:
Zavádzanie technológie 5G: súčasný stav v Európe, USA a Ázii
Táto podrobná analýza porovnáva zavádzanie technológie 5G v EÚ s
inými vedúcimi ekonomikami – USA, Čínou, Japonskom, Kórejskou
republikou, Singapurom a Taiwanom. Výsledky EÚ sú dobré, pokiaľ
ide o celý rad ukazovateľov. Nejde však o krátkodobé preteky.
Technológia 5G je komplexnejšia ako predchádzajúce bezdrôtové
technológie a mala by sa považovať za dlhodobý projekt na riešenie
technických problémov a vypracovanie jasného zdôvodnenia
projektu.
Roaming: rok po tom
V rámci tejto podrobnej analýzy sa preskúmaním maloobchodných aj
veľkoobchodných trhov skúmajú vplyvy rok po vykonaní nariadenia
EÚ o roamingu, ktorým sa zaviedol roaming za domáce ceny. Zistilo
sa, že maloobchodný roamingový trh funguje pre väčšinu
zainteresovaných strán dobre. Na veľkoobchodnom trhu je však
potrebná úprava hornej hranice veľkoobchodných cien, aby
prevádzkovatelia mobilnej virtuálnej siete mohli účinnejšie
konkurovať.

PE 638.402

3

IPOL | Tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života

Energetika:
Prepojenie odvetví: aké sú možnosti jeho posilnenia v rámci EÚ v záujme podporenia stability siete
a dekarbonizácie?
Prepojenie odvetví zahŕňa posilnenú vzájomnú integráciu sektorov
konečného využitia energie a zásobovania. Môže to zlepšiť
efektívnosť a flexibilitu energetického systému, ako aj jeho
spoľahlivosť a primeranosť. Okrem toho môže prepojenie odvetví
znížiť náklady na elimináciu emisií uhlíka. S cieľom podporiť plný
potenciál odvetvového prepojenia v prípade viacerých aplikácií
konečného využitia a zásobovania je dôležité, aby sa odstránili
existujúce technicko-ekonomické, politické a regulačné prekážky.
Národné stratégie pre obnoviteľné zdroje energie: energetická efektívnosť, renovácia budov a
vlastná spotreba
Táto správa je zhrnutím prezentácií a diskusií v rámci seminára s
rovnakým názvom, ktorý sa konal 22. februára 2018. O národných
stratégiách sa diskutovalo v súvislosti s cieľmi v oblasti energetickej
efektívnosti a ďalšími politikami vrátane renovácie budov a vlastnej
výroby elektrickej energie. Súčasná situácia a jej pravdepodobný
vývoj boli prezentované a vyhodnotené a boli predstavené možné
politické iniciatívy na účinné riešenie výziev.

Tematická sekcia A – kontaktné údaje:
•

Tematická sekcia A – politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života
ECON – EMPL – ENVI – ITRE – IMCO – poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

Tím ITRE: Frédéric GOUARDERES – frederic.gouarderes@europarl.europa.eu – 0032 228 34484

•

Tím ITRE: Francesca BELTRAME – francesca.beltrame@europarl.europa.eu – 0032 228 32146

•

Tím ITRE: Miklos GYOERFFI – miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu – 0032 228 32505

Všetky naše výskumné dokumenty sú dostupné na našom webovom sídle:
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/itre/supporting-analyses.html
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