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Služby tematických sekcií

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 

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.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/sources.html
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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; 

• skupina expertov pre menový dialóg: expertná skupina, ktorá poskytuje briefingy pred 
štvrťročnými stretnutiami v rámci menového dialógu s prezidentom Európskej centrálnej 
banky (ECB).  

AKO SA VYŽIADAJÚ ODBORNÉ ZNALOSTI OD TEMATICKEJ SEKCIE A? 

Žiadosť o 
odborné znalosti 

podáva 
koordinátor 

výboru.  

Jednotliví 
členovia môžu 

podávať žiadosť 
o odborné 

znalosti 
prostredníctvom 

svojho 
koordinátora 

výboru. 

 

Koordinátori 
výboru o tejto 

žiadosti 
rozhodujú. 

Predchádzajúci 
súhlas iných 

interných 
parlamentných 

orgánov sa 
nevyžaduje. 

 

Tematická sekcia 
A poskytuje 
požadované 

odborné znalosti 
interne alebo 

uzatvára zmluvy 
s externými 

výskumnými 
pracovníkmi. 

 

Výskumný 
dokument sa 
uverejní na 

internete a na 
požiadanie je k 
dispozícii aj v 

tlačenej podobe. 

Možno požiadať 
o prezentáciu vo 

výbore. 

VÝBOR ECON POD DROBNOHĽADOM 
V rámci tematickej sekcie A poskytuje Výboru pre hospodárske a menové veci (ECON) odborné znalosti 
a poradenstvo vo všetkých oblastiach pôsobnosti výboru osobitný tím. 

Výbor ECON je zodpovedný za hospodársku a menovú úniu (HMÚ), reguláciu finančných služieb, voľný 
pohyb kapitálu a platieb, politiku daní a hospodárskej súťaže a medzinárodný finančný systém. Právomoci 
a úlohy výboru ECON sú uvedené v prílohe V k rokovaciemu poriadku EP. Prezident ECB sa zúčastňuje na 
pravidelnom menovom dialógu s výborom ECON. 

http://www.econnet.ep.parl.union.eu/econnet/cms/home/menu_current_leg/Whoiswho_1/PolicyDepartment_1/Contactinformation_1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//SK#GAX6
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VÝBER NAJNOVŠÍCH VÝSKUMNÝCH DOKUMENTOV, O KTORÉ POŽIADAL VÝBOR ECON 
Menový dialóg: 

Hospodárska a menová únia: jej minulosť, súčasnosť a budúcnosť  

 

Z tejto štúdie vyplýva, že dvadsať rokov histórie eura potvrdzuje 
stabilitu a postavenie eura ako druhej svetovej meny, ktorá má 
podporu väčšiny obyvateľov eurozóny a ktorá sa považuje za prínos 
pre Európsku úniu. Európska centrálna banka úspešne udržiava 
infláciu na nízkej úrovni. Európska dlhová a finančná kríza v dekáde 
po roku 2010 však viedla k potrebe vykonať hlbokú inštitucionálnu 
reformu a táto úloha zostáva nedokončená. 

 

 

Menová únia z panoramatickej perspektívy 

 

V tomto briefingu sa hodnotia úspechy a výzvy. Eurosystém sa v 
reakcii na krízu štátneho dlhu a pri svojich pokusoch o podporu 
fiškálnych a štrukturálnych reforiem a neskôr o návrat inflácie naspäť 
k cieľovej úrovni sám dostal do zložitej situácie, ktorá mala 
nezamýšľané vedľajšie účinky. Medzi členmi eurozóny zároveň stále 
chýba široký konsenzus o reforme inštitucionálneho rámca pre 
menové a fiškálne záležitosti. 

 

 

Jednotná menová politika a decentralizácia: hodnotenie 

 

V tomto dokumente sa uvádzajú a skúmajú politické a právne otázky 
týkajúce sa decentralizácie menovej politiky v Európskej únii. 
Dokument sa zameriava na funkciu veriteľa poslednej inštancie, 
makroprudenciálny dohľad a poskytovanie a oznamovanie núdzovej 
pomoci na zvýšenie likvidity (ELA). Uvádzajú sa politické odporúčania. 

 

 

Vybrané ďalšie štúdie: 

Kryptomeny and blockchain: právny kontext 

 

Čoraz viac regulačných orgánov prejavuje znepokojenie, pokiaľ ide o 
zločincov, ktorí stále viac využívajú kryptomeny na nelegitímne 
činnosti, ako je pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a 
daňové úniky. Tento problém má značný dosah: hoci úplný rozsah 
podvodného používania virtuálnych mien nie je známy, jeho trhová 
hodnota na celom svete je údajne vyššia ako 7 miliárd EUR. Táto 
štúdia sa zaoberá týmto javom z právneho hľadiska a obsahuje 
politické odporúčania pre budúce normy EÚ. 
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Úloha Európskej únie na medzinárodných ekonomických fórach: skupina G20 

 

Tento dokument je súčasťou série deviatich štúdií o úlohe Európskej 
únie na medzinárodných hospodárskych fórach. Poskytuje faktické 
podkladové informácie o skupine G20, úlohe EÚ a jej zastúpení v tejto 
skupine, jej zodpovednosti, koordinácii a vplyve. Prezentuje sa v ňom 
právny rámec EÚ pre účasť EÚ a jej členských štátov v skupine G20. 
Uplatnením dvojstupňového rámca zodpovednosti sa v ňom 
identifikujú nedostatky v oblasti zodpovednosti a v závere sa 
uvádzajú politické odporúčania. 

 

 

Nekalý predaj finančných produktov: uvádzanie na trh, predaj a distribúcia 

 

Táto štúdia je súčasťou série piatich štúdií o nekalom predaji 
finančných produktov v EÚ. V štúdii sa posudzuje legislatívny a 
regulačný rámec EÚ na uvádzanie na trh, predaj a distribúciu 
finančných produktov s cieľom posúdiť, či regulačné reformy EÚ po 
kríze splnili svoje ciele, a ak nie, aké sú medzery a nedostatky 
súčasného regulačného prístupu EÚ. 

 

 

Politika hospodárskej súťaže a vnútorný trh s energiou 

 

Táto štúdia identifikuje vybrané otázky týkajúce sa hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu s energiou. Zaoberá sa úlohou právnych 
predpisov v oblasti hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o tieto otázky: 
štátna pomoc, riadenie preťaženia, kapacitné mechanizmy 
odmeňovania, vyrovnávacie trhy, účinná hospodárska súťaž medzi 
dodávateľmi, integrácia nových aktérov na trhu a energetická 
chudoba. V štúdii sa uvádzajú informácie o súčasnej a budúcej 
potrebe uplatňovania nástrojov v oblasti hospodárskej súťaže, ako aj 
iných druhov nástrojov s cieľom riešiť tieto súčasné a prípadné 
budúce otázky. 

 

 

 

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 ECON: Dirk VERBEKEN – dirk.verbeken@ep.europa.eu – 0032 228 48358 

• Tím ECON: Drazen RAKIC – drazen.rakic@ep.europa.eu – 0032 228 33361 

• Tím ECON: Dario PATERNOSTER – dario.paternoster@ep.europa.eu – 0032 228 32479 

• Tím ECON: Denitza DESSIMIROVA – denitza.dessimirova@ep.europa.eu – 0032 228 30507 

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

 

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a autorské práva. Za názory vyjadrené v tomto dokumente zodpovedá výlučne ich autor a tieto 
názory nemusia predstavovať oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu. Reprodukcia a preklad na nekomerčné účely sú povolené v prípade, 
že je uvedený zdroj a Európsky parlament je o tom vopred informovaný a dostane kópiu. © Európska únia 2019.   
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