BRIEFING
Zaostřeno na ECON

Služby Tematických sekcí
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 podporují tak výbory a ostatní parlamentní
orgány při tvorbě právních předpisů a provádění 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?
•
•
•

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.

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. poskytování kvalitního nezávislého odborného poradenství a pečlivě cíleného výzkumu
v jakémkoli okamžiku legislativního cyklu, s vědomím politické citlivosti jednotlivých témat,
a prostřednictvím podpory 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. 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 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 najímání
prostřednictvím výběrových řízení na základě objektivních kritérií. Politická sekce pak pečlivě dohlíží na
jejich práci, aby zajistila, že bude odvedena v plném souladu s daným požadavkem.
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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.

•

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

•

Hloubková analýza: studie střední délky zpravidla přímo související 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.

•

Seminář: 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.

•

Expertní panel pro měnový dialog: skupina odborníků, která poskytuje informace před
čtvrtletními zasedáními měnového dialogu s prezidentem Evropské centrální banky (ECB).
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ZAMĚŘENÍ NA VÝBOR ECON
V rámci tematické sekce A poskytuje zvláštní tým odborné poradenství Hospodářskému a měnovému
výboru (ECON) ve všech oblastech působnosti tohoto výboru.
Do působnosti výboru ECON spadají záležitosti týkající se hospodářské a měnové unie (HMU), regulace
finančních služeb, volného pohybu kapitálu a plateb, daňové politiky a politiky hospodářské soutěže
a mezinárodního finančního systému. Pravomoci a příslušnost výboru ECON jsou uvedeny v příloze
V jednacího řádu EP. Pravidelného měnového dialogu s výborem ECON se účastní prezident ECB.
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VÝBĚR NEJNOVĚJŠÍCH VÝZKUMNÝCH DOKUMENTŮ ZADANÝCH VÝBOREM ECON
Měnový dialog:
Hospodářská a měnová unie: její minulost, současnost a budoucnost
Tato studie dospívá k závěru, že dvacet let historie eura potvrzuje
jeho stabilitu a postavení jakožto druhé globální měny, která se těší
podpoře většiny obyvatel eurozóny a je považována za dobrou věc
pro Evropskou unii. Evropská centrální banka úspěšně udržela inflaci
na nízké úrovni. Evropský dluh a finanční krize v letech po roce 2010
však vyvolaly potřebu hluboké institucionální reformy a tento úkol
nebyl dokončen.

Měnová unie z ptačí perspektivy
Tato zpráva shrnuje úspěchy a problémy. Eurosystém se v reakci
na krizi státního dluhu a při svém úsilí o podporu fiskálních
a strukturálních reforem a později o navýšení inflace zpět na cílovou
hodnotu vmanévroval do obtížné pozice, což způsobilo nezamýšlené
vedlejší účinky. Zároveň mezi členy eurozóny stále chybí široká shoda
na reformě institucionálního rámce pro měnové a fiskální záležitosti.

Jednotná měnová politika a decentralizace: hodnocení
Tento dokument předkládá a zkoumá otázky politik a právní otázky
týkající se decentralizace měnové politiky v Evropské unii, zaměřuje
se na funkci věřitele poslední instance, na makroobezřetnostní
dohled a na poskytování nouzové pomoci v oblasti likvidity (ELA)
a podávání zpráv o ní. Jsou v něm poskytnuta doporučení týkající se
politik.

Další vybrané studie:

Kryptoměny a blockchain: právní rámec
Stále více regulačních orgánů má obavy, pokud jde o zločince,
kteří stále více využívají kryptoměny k nezákonným činnostem, jako
je praní peněz, financování terorismu a daňové úniky. Tento problém
je závažný: i když není znám úplný rozsah zneužívání virtuálních měn,
jeho tržní hodnota v celém světě má být vyšší než 7 miliard EUR. Tato
studie rozpracovává tento jev z právního hlediska a obsahuje
politická doporučení pro budoucí normy EU.
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Úloha EU na mezinárodních hospodářských fórech: G20
Tento dokument je jedním z řady devíti studií o úloze Evropské unie
na mezinárodních hospodářských fórech. Podává fakta o G20, o úloze
a zastoupení EU v této skupině, o její odpovědnosti, koordinaci
a jejím dopadu. Předkládá právní rámec pro účast EU a jejích
členských států ve skupině G20. Studie poukazuje na nedostatky při
uplatňování dvoustupňového rámce odpovědnosti a v závěru
obsahuje doporučení týkající se politik.
Nekalý prodej finančních produktů: Marketing, prodej a distribuce
Tato studie je součástí série pěti studií o nekalém prodeji finančních
produktů v EU. Podává přehled právního a regulačního rámce EU pro
uvádění finančních produktů na trh, jejich prodej a distribuci s cílem
posoudit, zda reformy právních předpisů EU po finanční krizi splnily
své cíle, a pokud tomu tak nebylo, jaké jsou nedostatky a slabá místa
současného regulačního přístupu EU.

Politika hospodářské soutěže a vnitřní trh s energií
Tato studie předkládá vybrané důležité otázky týkající se hospodářské
soutěže na vnitřním trhu s energií. Zabývá se úlohou právních
předpisů v oblasti hospodářské soutěže, pokud jde o tyto otázky:
Státní podpora, řízení přetížení, kapacitní mechanismy, vyrovnávací
trhy, účinná hospodářská soutěž mezi dodavateli, zapojení nových
účastníků na trhu a energetická chudoba. K řešení těchto stávajících
a možných budoucích otázek studie uvádí informace o současné
a budoucí potřebě uplatňování nástrojů v oblasti práva hospodářské
soutěže a dalších druhů nástrojů.
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 ECON: Dirk VERBEKEN - dirk.verbeken@ep.europa.eu - 0032 228 48358

•

Tým ECON: Drazen RAKIC - drazen.rakic@ep.europa.eu - 0032 228 33361

•

Tým ECON: Dario PATERNOSTER - dario.paternoster@ep.europa.eu - 0032 228 32479

•

Tým ECON: Denitza DESSIMIROVA - denitza.dessimirova@ep.europa.eu - 0032 228 30507

Všechny naše výzkumné dokumenty naleznete na našich internetových stránkách:
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/econ/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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