BRIEFING
EMPL v kostce

Služby tematických sekcí
Tematické sekce jsou výzkumná oddělení, která poskytují součinnost 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.
Vykonávají svou činnost 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 svým výborům součinnost prostřednictvím:
1. propojení výborů s rozsáhlou sítí odborníků z akademické sféry, odborných poradenských
firem a think tanků, ostatních orgánů 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. řízení rozpočtů na odborné poradenství výborů a provádění projektů za využití externích
odborníků s cílem naplnit 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, na základě rozhodnutí
koordinátorů výboru. Výborům jsou každoročně přiděleny rozpočtové prostředky pro tyto účely. 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 výzkum, aby
bylo zajištěno, že je v plném souladu s daným požadavkem.
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Tematická sekce A vydává zejména tyto výzkumné publikace:
•

Přehled „Ve stručnosti“ (At a glance): Dvoustránkové shrnutí konkrétní politiky,
legislativního návrhu nebo události, jež obsahuje základní údaje a grafiku a dále odkazy
a návrhy na doplňující informace.

•

Briefing: stručný vědecký dokument 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 obsahující obvykle srovnávací analýzy zákonů nebo politiky 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 odborné
vyjádření
podává
koordinátor
výboru.
Jednotliví
členové výboru
mohou své
požadavky
předkládat jeho
prostřednictvím.

O těchto
požadavcích
rozhodují
koordinátoři
výboru.

Tematická
sekce
A poskytuje
požadované
odborné
poradenství
z vlastních
zdrojů nebo
pověří externí
výzkumné
pracovníky.

Není nutné
žádné
předběžné
schválení ze
strany jiných
orgánů
Parlamentu.

Výzkumný
dokument je
zveřejněn na
internetu a na
požádání je
k dispozici i
v tištěné
podobě.
Lze požádat
o prezentaci
ve výboru.

ZAMĚŘENÍ NA VÝBOR EMPL
V rámci tematické sekce A poskytuje zvláštní tým odborné poradenství Výboru pro zaměstnanost
a sociální věci (EMPL) ve všech oblastech působnosti tohoto výboru.
Výbor EMPL je odpovědný především za politiku zaměstnanosti a za všechny aspekty sociální politiky,
pracovních podmínek, odborného vzdělávání a volného pohybu pracovníků a důchodců. Pravomoci
a příslušnost výboru EMPL jsou uvedeny v příloze V jednacího řádu EP.
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VÝBĚR NEJNOVĚJŠÍCH VÝZKUMNÝCH DOKUMENTŮ POŽADOVANÝCH VÝBOREM
EMPL
Pracovní podmínky – nejisté zaměstnání: vzorce, trendy a strategie politiky
Tato studie dokládá, že nestandardní formy zaměstnání (které se na
zaměstnanosti podílí přibližně 40 %) mají vyšší riziko nejistoty (chudoba
navzdory zaměstnání, jistota pracovního místa, sociální zabezpečení,
pracovní práva, stres, zdravotní stav a odborná příprava). Tato situace se týká
zejména mladých lidí a následujících odvětví a zaměstnání: osobní služby,
pohostinství a základní profese. Doporučené reformy politiky: přepracování
vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení s cílem zabránit vzniku pastí
chudoby; lepší provádění a prosazování stávajících směrnic EU v některých
členských státech; monitorování odchylek od rovného zacházení v rámci
směrnice o agenturním zaměstnávání a postupů pro odchýlení se
od směrnice o pracovní době.

Pracovní podmínky – sociální ochrana pracovníků v platformové ekonomice
Vzestup „platformové“ ekonomiky upozornil na otázku nedostatečné
sociální ochrany pracujících v tomto odvětví. Ze studie vyplývá, že až 70 %
z nich nemá přístup k základnímu zajištění, například k dávkám v mateřství
nebo k dávkám na bydlení. Doporučené změny politiky: právní reforma
s cílem zajistit sociální ochranu pro všechny nestandardní pracovníky,
obrácení důkazního břemene při určování statusu zaměstnance a úprava
pravidel hospodářské soutěže s cílem umožnit samostatně výdělečně
činným osobám kolektivní vyjednávání.

Volný pohyb – Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA)
Prostřednictvím tohoto workshopu získal výbor EMPL podněty
k vypracování své zprávy pro jednání o nařízení pro tuto novou evropskou
agenturu. Klíčové body diskuse: 1) Přeshraniční kontroly: zatímco někteří
považovali za nutné zavést silnější právní mandát, jiní zdůrazňovali, že je
klíčové budovat důvěru prostřednictvím dobrovolné spolupráce členských
států. 2) Koordinace systémů sociálního zabezpečení: ohledně sociálního
zabezpečení byly vyjádřeny obavy, že budou začleněním určité části do ELA
narušeny stávající struktury a mechanismy spolupráce. 3) Podpora pracovní
mobility (EURES): Přesunutí řízení sítě EURES z Komise na ELA by mohlo
přispět k lepší integraci různých aspektů pracovní mobility, ačkoli za cenu
složitější koordinace.

Sociální začleňování – systémy minimálního příjmu v členských státech EU
Toto vydání, aktualizující předcházející studie na toto téma z let 2007 a 2011,
nalezlo určitou míru sblížení základních koncepcí, od pouhé ekonomické
podpory směrem k opatřením aktivního začleňování, ačkoli stále přetrvávají
značné rozdíly v provádění. Doporučení zahrnují posílení přiměřenosti
prostřednictvím racionalizace sociálních výdajů a zlepšení dostupnosti
systémů s cílem zvýšit jejich využití potřebnými. Na úrovni EU by bylo možné
zvážit financování prostřednictvím ESF a FEAD a využití evropského
semestru ke sledování pokroku.
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Zdraví a bezpečnost při práci – Využití čipových implantátů pro pracovníky
Čipové implantáty pro radiofrekvenční identifikaci osob, původně vyvinuté
pro využití v lékařství, uzpůsobil malý počet firem pro účely identifikace
a kontrolu přístupu. Ačkoli tyto systémy zatím fungují na dobrovolném
základě, vyvolávají otázky týkající se zdraví a bezpečnosti (karcinogenita,
farmaceutický dopad) i fundamentálnější otázky týkající se ochrany údajů,
práv pracovníků či etiky na pracovišti a dopadů na lidská práva.

Evropský sociální fond – poučení z ESF pro ESF+
Na tomto workshopu odborníci zdůraznili následující poučení pro nařízení
o ESF+, které je v současnosti projednáváno: 1) Absorpce: investování do
administrativní kapacity; zvýšení kapacit místních aktérů. 2) Zkušenosti
příjemců: pokračovat v účinných reformách, jako jsou silnější závazek
k inkluzivnímu růstu, jednodušší struktury, posílení budování kapacit; větší
zapojení (nových) zainteresovaných stran. 3) Boj proti chudobě dětí: zvláštní
důraz na chudobu dětí ve vnitrostátních strategických rámcích politiky pro
sociální začleňování a snižování chudoby jako podmínka pro financování
z ESF; v regionech s vysokou dětskou chudobou – zvláštní strategický cíl
a určitá část ESF+ (a případně EFRR) zaměřena na chudé děti.

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 EMPL: Stefan SCHULZ - stefan.schulz@europarl.europa.eu - 0032 228 46510

•

Tým EMPL: Aoife KENNEDY - aoife.kennedy@europarl.europa.eu - 0032 228 30850

•

Tým EMPL: Susanne KRAATZ - susanne.kraatz@europarl.europa.eu - 0032 228 34952

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