BRIEFING
Zaostřeno na IMCO

Služby tematických sekcí
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 subjektům s tvorbou právních předpisů a prováděním demokratického dohledu.
Přehled veškerých dostupných výzkumných služeb, které Evropský parlament nabízí, naleznete zde:
https://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.

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 na 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 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 Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života
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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 IMCO
V rámci tematické sekce A poskytuje zvláštní tým odborné poradenství Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů (IMCO) ve všech oblastech působnosti tohoto výboru.
Výbor IMCO je příslušný pro legislativní dohled nad pravidly EU pro volný pohyb zboží a služeb, volný
pohyb pracovníků, jednotný digitální trh, celní politiku, vytváření norem a hospodářské zájmy
spotřebitelů a pro kontrolu jejich dodržování. Pravomoci a příslušnost výboru IMCO jsou uvedeny
v příloze V jednacího řádu EP.
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VÝBĚR NEJNOVĚJŠÍCH VÝZKUMNÝCH DOKUMENTŮ POŽADOVANÝCH VÝBOREM
IMCO
Umělá inteligence:
Umělá inteligence: Výzvy pro občany a spotřebitele z EU
Briefing se zabývá regulací umělé inteligence a zejména tím, jak
zajistit, aby umělá inteligence měla přínos pro občany a komunity
v souladu s evropskými hodnotami a principy. Hlavní důraz klade
na ochranu údajů a spotřebitelů. Dále uvádí rizika a vyhlídky na
využití umělé inteligence, identifikuje hlavní platné právní režimy
a zkoumá řadu klíčových právních otázek.

Příspěvek k růstu – Zajištění hospodářských přínosů pro občany a podniky:
Volný pohyb zboží a celní unie
Studie ukazuje, že celkový dopad jednotného trhu dosahuje roční
produkce 386 miliard EUR, z čehož zemědělství představuje 19 miliard
EUR a výroba 367 miliard EUR. Přínosy celní unie činí 189 miliard EUR
ročně, z čehož 176 miliard EUR pochází z výroby a 13 miliard EUR ze
zemědělství.

Jednotný trh pro služby
Studie ukazuje, že přínosy právních předpisů, které Parlament přijal
v oblasti volného pohybu služeb, dosahují ročně 236 miliard EUR.
Tyto přínosy dále vzrostou po roce 2019 na 284 miliard EUR ročně
v oblasti, na niž se vztahuje směrnice o službách, na 80 miliard EUR
ročně v oblasti profesionálních služeb a na 20 miliard EUR ročně
v oblasti služeb vztahujících se k veřejným zakázkám.

Evropské veřejné zakázky
Podle studie se přínosy nedávných legislativních opatření Evropského
parlamentu odhadují na 2,88 miliardy EUR ročně. To platí především
pro dynamické a jiné hospodářské přínosy. Současně se díky
provádění směrnic EU o veřejných zakázkách zvýšila celková hodnota
zakázek z méně než 200 miliard EUR na přibližně 525 miliard EUR.
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Příspěvek k růstu – Zajištění lepších práv evropským občanům a podnikům:
Právní aspekty ochrany evropských spotřebitelů
Studie obsahuje analýzu právních aspektů ochrany evropských
spotřebitelů, které byly prosazovány během sedmého a osmého
volebního období (2009–2019). Zaměřuje se na rozvoj ochrany
spotřebitele a činností souvisejících s jednotným (digitálním) trhem
a stanoví nová hmotná práva pro spotřebitele v EU.

Evropské veřejné zakázky
Studie hodnotí cíle legislativních opatření v oblasti zadávání
veřejných zakázek v sedmém a osmém volebním období a posuzuje
přínos stávajících iniciativ k dosažení cílů EU.

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 IMCO: Mariusz MACIEJEWSKI - mariusz.maciejewski@ep.europa.eu - 0032 228 34249

•

Tým IMCO: Christina RATCLIFF - christina.ratcliff@ep.europa.eu - 0032 228 31254

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

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.
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