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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 poskytuje uvedeným výborům následující služby:  

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

2. poskytuje kvalitní a nezávislé odborné poradenství a pečlivě cílený výzkum během celého 
legislativního cyklu, s ohledem na politickou citlivost jednotlivých témat, a podporuje kontrolní úlohu 
výborů;  

3. nově zaměřuje výzkum pro výbory tak, aby podporoval informovanou spolupráci mezi občany EU a 
poslanci, a zajišťuje, aby parlamentní činnost probíhala objektivně a odborně; 

4. řídí rozpočty na odborné poradenství výborů a provádí projekty 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 formou 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 objektivních kritérií ve 
výběrových řízeních. Politická sekce pak pečlivě dohlíží na jejich práci, aby zajistila, že bude odvedena v plném souladu 
s daným požadavkem.  

Tematické sekce jsou výzkumná oddělení, která pomáhají parlamentním orgánům (předsedovi Parlamentu, výborům 
a generálnímu tajemníkovi) s plněním jejich legislativních a institucionálních povinností. Zajišťují interní i externí 
odborné poradenství, a tak podporují výbory a ostatní parlamentní orgány při tvorbě právních předpisů a provádění 
demokratického dohledu.  

Přehled veškerých dostupných výzkumných služeb Evropského parlamentu naleznete zde: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/sources.html 

V čem spočívá jedinečnost tematických sekcí? 

• Jednotlivé sekce se specializují 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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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? 
 

Žádost o 
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koordinátor 
výboru.   
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ZAMĚŘENÍ NA VÝBOR ENVI 
 
Odborné poradenství Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) ve všech 
oblastech jeho působnosti poskytuje zvláštní tým tematické sekce A. 

 
Výbor ENVI je příslušný pro širokou škálu politik, z nichž lze jmenovat alespoň změnu klimatu, kvalitu ovzduší a vody, 
ochranu biologické rozmanitosti či označování potravin. Pravomoci a příslušnost výboru ENVI jsou uvedeny v příloze V 
jednacího řádu EP. 

 

 

 

https://envinet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//CS#GAX6
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 
ENVI 
Studie: 

Kvalita ovzduší – výpovědní hodnota a porovnatelnost různých míst odběru vzorků  

 

Sledování kvality ovzduší na stanovených místech, které zavedla směrnice 
o kvalitě vnějšího ovzduší, je důležitým kontrolním nástrojem dodržování 
mezních nebo cílových hodnot, které byly stanoveny v zájmu ochrany 
lidského zdraví. Tato studie analyzuje kritéria pro umístění monitorovacích 
stanic v pěti členských státech s cílem určit nejednoznačná kritéria, která by 
mohla vést k různým hodnocením stupně expozice znečištěnému ovzduší.  

Zelené veřejné zakázky a akční plán EU pro oběhové hospodářství 

 

Na veřejné zakázky a nákup služeb, prací a dodávek připadá asi 14 % 
evropského hrubého domácího produktu (HDP). Veřejné zakázky proto 
představují velmi účinný nástroj, s jehož pomocí lze dosáhnout 
ekologičtějších a udržitelnějších produktů a služeb. Hodnocení provedené 
v této studii ukazuje, jak jsou probíhající iniciativy využitelné a jak přispívají 
k plnění akčního plánu EU pro oběhové hospodářství.   

Cíle snižování emisí v mezinárodní letecké a námořní dopravě 

 

Tato studie uvádí přehled potenciálních cílů pro snižování emisí CO2 
v mezinárodní letecké a námořní dopravě a analyzuje, které ambice by byly 
slučitelné s celosvětovým dlouhodobým cílem udržet nárůst teploty pod 2°C 
oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Zdůrazňuje se v ní, že je třeba 
pro obě odvětví stanovit cíle, které dají jasně najevo, že se emise nemohou 
neomezeně a neregulovaně zvyšovat.  

Obecné pokyny pro schvalování aktivních látek v pesticidech 

 

Zásadní složkou pesticidů jsou aktivní látky, které jsou schvalovány na úrovni 
EU. K vyjasnění, harmonizaci a standardizaci složitého postupu schvalování 
existují příslušné pokyny. Tato studie zkoumá stávající instrukce a pokyny, 
úroveň jejich harmonizace a dodržování zásad správné laboratorní praxe 
a obsahuje přehled studií, které jsou požadovány pro schválení aktivní látky. 

 

Briefingy: 

Evropské politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2020, 2030 a 2050   

 

Tato stručná studie popisuje klimatické a energetické politiky EU a výzvy, 
které je třeba vyřešit, má-li být dosaženo cíle Pařížské dohody spočívajícího 
v udržení nárůstu globální teploty výrazně pod 2°C a má-li se nadále usilovat 
o omezení nárůstu teploty na 1,5°C.  
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Workshopy: 

Podpora trhu s druhotnými surovinami v oběhovém hospodářství 

 

V této zprávě jsou shrnuty prezentace a diskuse, jež zazněly na semináři, který 
byl uspořádán o úloze druhotných surovin v kontextu realizace akčního plánu 
pro oběhové hospodářství a o příležitostech, které se jim nabízejí, a podává 
taktéž přehled navržených právních předpisů o odpadech. 

 

Emisní cíle CO2 pro osobní automobily a dodávky na období po roce 2020 

 

V této zprávě jsou shrnuty prezentace a diskuse, které zazněly na semináři 
věnovaném důležité úloze lehkých užitkových vozidel při úspěšném snižování 
emisí, dále příslušné cíle na období po roce 2020 a problematika zvyšování 
účinnosti těchto vozidel, jakož i budoucnosti elektrických vozidel a dalším 
možným krokům k jejich zlepšení. 

 

Roboti ve zdravotní péči: řešení nebo problém? 

 

V této zprávě jsou shrnuty prezentace a diskuse, které zazněly na semináři 
o statusu a perspektivách technologií založených na aplikované robotice 
a umělé inteligenci, které jsou používány ve zdravotnictví. První část semináře 
byla věnována praktickému využití umělé inteligence a robotů ve 
zdravotnictví a druhá byla zaměřena na etické důsledky a odpovědnost 
plynoucí z používání technologií založených na aplikované robotice a umělé 
inteligenci ve zdravotnictví. 

 

Kardiovaskulární onemocnění a životní styl 

 

Tato zpráva shrnuje prezentace a diskuse, které zazněly na semináři 
o omezeních a šancích životního stylu v případě kardiovaskulárních 
onemocnění. Cílem semináře bylo informovat o vztahu mezi 
kardiovaskulárními a souvisejícími nemocemi a volbou určitých životních 
stylů v Evropské unii a poskytnout přehled celosvětových a unijních politik, 
které se těmito výzvami zabývají.  

 

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 ENVI: Georgios AMANATIDIS - georgios.amanatidis@europarl.europa.eu - 0032 228 34086 

• Tým ENVI: Tina OHLIGER - tina.ohliger@europarl.europa.eu - 0032 228 31477 

• Tým ENVI: 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/envi/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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