BRIEFING
Výbor IMCO 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
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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.

AKO SA VYŽIADAJÚ ODBORNÉ ZNALOSTI OD TEMATICKEJ SEKCIE A?
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prezentáciu
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VÝBOR IMCO POD DROBNOHĽADOM
V rámci tematickej sekcie A poskytuje Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) odborné
znalosti a poradenstvo vo všetkých oblastiach pôsobnosti výboru osobitný tím.
Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ pre voľný pohyb tovaru a
služieb, voľný pohyb odborníkov, digitálny jednotný trh, colnú politiku, normalizáciu a hospodárske
záujmy spotrebiteľov. Právomoci a úlohy výboru IMCO sú uvedené v prílohe V k rokovaciemu poriadku EP.
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VÝBER NAJNOVŠÍCH VÝSKUMNÝCH DOKUMENTOV, O KTORÉ POŽIADAL VÝBOR
IMCO
Umelá inteligencia:
Umelá inteligencia: Výzvy pre občanov a spotrebiteľov v EÚ
Tento briefing sa zaoberá reguláciou v oblasti umelej inteligencie,
konkrétne tým, ako zabezpečiť, aby umelá inteligencia bola prínosom
pre občanov a spoločenstvá v súlade s európskymi hodnotami a
zásadami. Svojím zameraním na údaje a ochranu spotrebiteľa
prezentuje riziká a vyhliadky týkajúce sa aplikácií umelej inteligencie,
identifikuje hlavné uplatniteľné právne režimy a skúma súbor
kľúčových právnych otázok.

Príspevok k rastu – Poskytovanie ekonomických výhod pre občanov a podniky:
Voľný pohyb tovaru a colná únia
Z výskumu vyplýva, že súhrnný účinok, ktorý jednotný trh znamenal z
hľadiska produkcie, predstavuje 386 miliárd eur ročne, z čoho 19
miliárd pripadá na poľnohospodárstvo a 367 miliárd na výrobu. Pre
porovnanie, prínosy z colnej únie predstavujú 189 miliárd eur ročne,
pričom vo výrobe vzniká 176 miliárd eur a v poľnohospodárskom
sektore 13 miliárd eur.

Jednotný trh so službami
V štúdii sa uvádza, že prínosy z právnych predpisov, ktoré EP prijal v
oblasti voľného pohybu služieb, dosahujú výšku 236 miliárd eur
ročne. Tieto prínosy sa po roku 2019 v oblasti, na ktorú sa vzťahuje
smernica o službách, ďalej zvýšia na 284 miliárd eur ročne, v oblasti
odborných služieb na 80 miliárd eur ročne a v oblasti služieb
súvisiacich s verejným obstarávaním na 20 miliárd eur ročne.

Európske verejné obstarávanie
Z tohto výskumu vyplýva, že odhadovaný prínos nedávnej
legislatívnej činnosti Európskeho parlamentu predstavuje až 2,88
miliardy eur ročne, najmä pokiaľ ide o dynamický prínos a ďalšie
hospodárske prínosy. Zároveň viedlo vykonávanie európskych
smerníc v oblasti verejného obstarávania k zvýšeniu celkového
objemu zákaziek z necelých 200 miliárd eur na približne 525 miliárd
eur.
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Príspevok k rastu – Zabezpečenie silnejších práv pre európskych občanov a podniky:
Právne aspekty ochrany európskych spotrebiteľov
Táto štúdia obsahuje analýzu právnych aspektov ochrany európskych
spotrebiteľov, ktoré dosiahli pokrok v 7. a 8. volebnom období
Európskeho parlamentu (2009 – 2019). Skúma vývoj politiky v oblasti
ochrany spotrebiteľa a (digitálneho) jednotného trhu a identifikuje
nové podstatné práva, ktoré sú spotrebiteľom EÚ poskytované.

Európske verejné obstarávanie
Táto štúdia hodnotí ciele legislatívnych opatrení v oblasti verejného
obstarávania počas 7. a 8. volebného obdobia a hodnotí prínos
súčasných iniciatív k dosahovaniu cieľov EÚ.

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 IMCO: Mariusz MACIEJEWSKI – mariusz.maciejewski@ep.europa.eu – 0032 228 34249

•

Tím IMCO: Christina RATCLIFF – christina.ratcliff@ep.europa.eu – 0032 228 31254

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