BRIEFING
Výbor ENVI 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
verejného obstarávania založených na objektívnych kritériách výberu a vyhodnotenia ponúk. Tematická
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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?
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VÝBOR ENVI POD DROBNOHĽADOM
V rámci tematickej sekcie A poskytuje Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť
potravín (ENVI) odborné znalosti a poradenstvo vo všetkých oblastiach pôsobnosti výboru osobitný tím.
Výbor ENVI je zodpovedný za širokú škálu oblastí politiky vrátane zmeny klímy, kvality ovzdušia a vody,
ochrany biodiverzity, označovania potravín – a to uvádzame iba niekoľko z nich. Právomoci a úlohy výboru
ENVI sú uvedené v prílohe V k rokovaciemu poriadku EP.
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VÝBER NAJNOVŠÍCH VÝSKUMNÝCH DOKUMENTOV, O KTORÉ POŽIADAL VÝBOR ENVI
Štúdie:
Vzorkovacie miesta na monitorovanie kvality ovzdušia – reprezentatívnosť a porovnateľnosť
Monitorovanie kvality ovzdušia na stanovených miestach je významný
nástroj stanovený v smernici o kvalite okolitého ovzdušia s cieľom overiť
súlad s limitnými alebo cieľovými hodnotami, ktoré boli stanovené na
ochranu ľudského zdravia. V tejto štúdii sa analyzujú kritériá umiestnenia
monitorovacích miest v piatich členských štátoch s cieľom identifikovať
nejednoznačné ustanovenia, ktoré by mohli viesť k rôznym hodnoteniam
vystavenia znečisteniu ovzdušia.
Zelené verejné obstarávanie a akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo
Verejné obstarávanie a nákup služieb, prác a dodávok zabezpečuje
približne 14 % európskeho hrubého domáceho produktu (HDP), a preto
je mocným nástrojom, s pomocou ktorého možno zaistiť ekologickejšie
a udržateľnejšie výrobky a služby. Hodnotenie vykonané v tejto štúdii
poskytuje výsledky o uplatniteľnosti prebiehajúcich iniciatív a ukazuje,
ako prispievajú k akčnému plánu Európskej komisie pre obehové
hospodárstvo.
Ciele zníženia emisií pre medzinárodnú leteckú a lodnú dopravu
Táto štúdia poskytuje prehľad potenciálnych cieľov zmierňovania emisií
CO2 v medzinárodnej leteckej a námornej doprave a analyzuje, ktoré ciele
by boli zlučiteľné s globálnym dlhodobým cieľom udržať nárast teploty
pod 2 °C v porovnaní s hodnotami z predindustriálneho obdobia.
Zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť ciele pre obe odvetvia, ktoré jasne
naznačujú, že emisie nemôžu rásť neobmedzeným a neregulovaným
spôsobom.
Usmernenia pre schvaľovanie účinných látok v pesticídoch
Účinné látky sú základným prvkom pesticídov. Ich schvaľovanie sa
uskutočňuje na úrovni EÚ a existujú pokyny s cieľom objasniť,
harmonizovať a štandardizovať komplexný schvaľovací proces. V tejto
štúdii sa skúmajú existujúce usmernenia a pokyny; úroveň harmonizácie
medzi nimi; súvislosť so zásadami správnej laboratórnej praxe; a
poskytuje sa prehľad štúdií, ktoré sú potrebné na schválenie účinnej
látky.

Briefingy:
Európske politiky v oblasti klímy a energetiky do roku 2020, 2030 a 2050
V tomto briefingu sa opisujú politiky EÚ v oblasti klímy a energetiky, ako
aj výzvy, ktorým treba čeliť, aby sa dosiahol cieľ Parížskej dohody udržať
zvýšenie globálnej teploty výrazne pod úrovňou 2 °C a pokračovať v úsilí
o dosiahnutie úrovne 1,5 °C.
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Semináre:
Podpora trhu s druhotnými surovinami v obehovom hospodárstve
V tejto správe sú zhrnuté prezentácie a diskusie na seminári
organizovanom s cieľom lepšie pochopiť úlohu a príležitosti pre druhotné
suroviny ako súčasť vykonávania akčného plánu pre obehové
hospodárstvo vrátane navrhovaných právnych predpisov o odpadoch.

Cieľové hodnoty emisií CO2 pre osobné automobily a dodávky po roku 2020
V tejto správe sú zhrnuté prezentácie a diskusie na seminári zdôrazňujúce
úlohu ľahkých úžitkových vozidiel pri dosahovaní zníženia emisií,
navrhované ciele na obdobie po roku 2020 a zvýšenie ich efektívnosti, ako
aj budúce vyhliadky pre elektrické vozidlá a možné kroky na ďalšie
zlepšenie.

Roboty v oblasti zdravotnej starostlivosti: riešenie alebo problém?
V tejto správe sú zhrnuté prezentácie a diskusie na seminári o stave a
perspektívach uplatňovania robotických technológií a technológií
založených na umelej inteligencii v oblasti zdravotnej starostlivosti. Prvá
časť seminára bola zameraná na praktické uplatňovanie umelej
inteligencie a robotov v zdravotníctve, zatiaľ čo v druhej časti sa skúmali
etické dôsledky a úlohy umelej inteligencie a robotických technológií v
zdravotníctve.
Kardiovaskulárne ochorenia a životný štýl
Tento dokument je zhrnutím prezentácií a diskusií na semináre o
obmedzeniach a možnostiach vplyvu životného štýlu na srdcovo-cievne
ochorenia. Cieľom seminára bolo informovať o vzťahu medzi
kardiovaskulárnymi a súvisiacimi ochoreniami a viacerými možnosťami
životného štýlu v rámci Európskej únie a získať prehľad o politických
opatreniach vo svete a v EÚ, ktorými sa riešia tieto výzvy.

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

•

Tím ENVI: Tina OHLIGER – tina.ohliger@europarl.europa.eu – 0032 228 31477

•

Tím ENVI: 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/envi/supporting-analyses.html
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