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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Grains Council with respect to the accession of
the Republic of Serbia to the Grains Trade Convention, 1995 - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro
obiloviny k přistoupení Republiky Srbsko k Úmluvě o obchodu s obilovinami z roku 1995
Úmluva o obchodu s obilovinami vstoupila v platnost dne 1. července 1995 a jejím cílem je prohloubit mezinárodní spolupráci ve všech aspektech obchodu s obilovinami, podpořit
rozšíření mezinárodního obchodu s obilovinami a zabezpečit co možná nejplynulejší tok obchodu v této oblasti. Úmluva byla uzavřena na počáteční období tří let a poté pravidelně
prodlužována o dvouletá období, naposledy do 30. června 2021. Unie je smluvní stranou této úmluvy. Provádění úmluvy zajišťuje Mezinárodní rada pro obiloviny, která má v
současné době 28 členů a sdružuje mnoho největších pěstitelů i dovozců obilovin na světě. Srbsko formálně požádalo o přistoupení k úmluvě dne 23. ledna 2020. O přistoupení se
bude rozhodovat korespondenčně: pokud současní členové Mezinárodní rady pro obiloviny nedoručí do 31. března 2020 žádné námitky, přistoupení Srbska nabude účinnosti dne 1.
dubna 2020. Vzhledem k tomu, že Srbsko je významným producentem obilovin, zejména kukuřice, měla by Unie jeho přistoupení k úmluvě podpořit.
6448/20

COM(2020) 73 final

2020/0032(NLE)

st06448.en20.pdf (372 KB, 28. 2. 2020)

28. 2. 2020 28. 2. 2020

Proposal for a Council Decision on guidelines for the employment policies of the Member States - Návrh rozhodnutí Rady o pokynech pro politiky zaměstnanosti
členských států
V rámci zimního balíčku evropského semestru 2020 předkládá Komise návrh na aktualizaci hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států. Cílem aktualizace je sladit hlavní
směry s roční strategií udržitelného růstu a sdělením o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci a začlenit do nich cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Pokyny
zahrnují: podporu vytváření kvalitních pracovních míst; snížení daňového zatížení práce; spravedlivé, transparentní a předvídatelné pracovní podmínky; zlepšení pracovních
podmínek pracovníků platforem a obecně osob zapojených do nových forem práce; posílenou úlohu sociálních partnerů (mj. při jednání o spravedlivých mzdách); nutnost věnovat
větší pozornost pracovníkům s nižšími a středními příjmy, pokud jde o spravedlivé mzdy umožňující důstojnou životní úroveň; podporu znalostí a dovedností prostřednictvím
kvalitního vzdělávání na všech úrovních a odborné přípravy (včetně zaměření na učitelské povolání, rovného přístupu ke vzdělávání nebo cílené pomoci nezaměstnaným) zajištění
rovnosti pohlaví a zvýšení účasti žen na trhu práce; odpovídající podporu v nezaměstnanosti; podporu mobility pracovníků; modernizaci systémů sociální ochrany; zajištění
dostupných kvalitních služeb v oblasti péče (o děti, zdravotní, dlouhodobé apod.); boj proti chudobě pracujících a dětské chudobě a zajištění přiměřenosti a udržitelnosti
důchodových systémů pro všechny.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 56. zasedání Odborné komise pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní
organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o některé změny přípojku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě
Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) byla přijata dne 9. května 1980 a jejími sluvními stranami je Unie a 26 členských států (smluvními stranami nejsou Kypr a
Malta). Přípojek C úmluvy tvoří Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). Odborná komise pro přepravu nebezpečných věcí má na svém 56. zasedání,
které proběhne dne 27. května 2020, přijmout soubor změn za účelem přizpůsobení RID technickému a vědeckému pokroku. Navržené změny byly konzultovány s odborníky z
veřejného a soukromého sektoru na několika technických setkáních. Týkají se technických norem, jejichž cílem je zajistit bezpečnou a efektivní přepravu nebezpečných věcí s
přihlédnutím k vědeckému a technickému pokroku v daném odvětví a k vývoji nových látek a předmětů, které mohou při přepravě představovat nebezpečí. Unie by měla přijetí
těchto změn podpořit.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a
robotiky na bezpečnost a odpovědnost
V návaznosti na sdělení o umělé inteligenci pro Evropu přijaté v dubnu 2018 Komise v této zprávě posuzuje dopady vznikajících digitálních technologií na stávající právní rámce v
oblasti bezpečnosti a odpovědnosti a potenciální nedostatky těchto rámců. Technologie jako umělá inteligence, internet věcí a robotika mají některé vlastnosti, které se dosud u
výrobků ve větší míře nevyskytovaly. Patří k nim konektivita, autonomie, závislost na datech, neprůhlednost rozhodování, složitost systémů nebo otevřenost k aktualizacím. I když
jsou dle posouzení Komise stávající právní předpisy Unie a členských států v zásadě schopné řešit i případné problémy spojené se vznikajícími technologiemi, mohlo by být v
některých případech toto řešení nepřiměřené nebo neúčinné. Mezi předpisy, které budou podle Komise vyžadovat s ohledem na nové okolnosti úpravu, patří směrnice o obecné
bezpečnosti výrobků, směrnice o strojních zařízeních, směrnice o rádiových zařízeních nebo směrnice o odpovědnosti za výrobky a vnitrostátní režimy odpovědnosti. Pokud jde o
bezpečnost, mohly by tyto úpravy zahrnovat: doplnění pojmu "bezpečnost výrobků" o výslovné uvedení některých (nových) rizik; možnost zavedení nového postupu posuzování rizik
pro výrobky, u kterých během jejich životnosti dochází k významným změnám (např. ke změně funkce výrobku); zvláštní požadavky na lidský dohled jakožto bezpečnostní záruku;
zakotvení výslovné povinnosti výrobců humanoidních robotů s umělou inteligencí a některých dalších výrobků explicitně zohlednit nehmotnou újmu, kterou by jejich výrobky mohly
způsobit uživatelům; konkrétní požadavky týkající se ohrožení bezpečnosti způsobeného použitím chybných údajů ve fázi návrhu a mechanismy pro průběžnou kontrolu kvality
údajů; požadavky na transparentnost algoritmů, jakož i na spolehlivost, odpovědnost a případně lidský dohled a nezaujatost výsledků; zvláštní požadavky na samostatný software
nebo výslovný požadavek na spolupráci mezi hospodářskými subjekty v dodavatelském řetězci a uživateli. V otázce odpovědnosti pak Komise na základě cíleného posouzení rizik
zváží: možnost dalšího objasnění rozsahu definice výrobku, aby lépe odrážel složitost vznikajících technologií a aby vždy zajistil dostupnost náhrady škod způsobených výrobky;
usnadnění, přizpůsobení nebo případně obrácení důkazního břemene; přehodnocení pojmu "uvedení do oběhu" tak, aby se zohlednilo, že se výrobky mohou měnit a že mohou být
upravovány; stanovení objektivní odpovědnosti u aplikací se zvláštním rizikovým profilem a stanovení povinnosti uzavřít dostupné pojištění (po vzoru povinného ručení).
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the state of play of preparations for the full implementation of the new legal bases
for the Schengen Information System (SIS) in accordance with Article 66(4) of Regulation (EU) 2018/1861 and Article 79(4) of Regulation (EU) 2018/1862 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o stavu příprav na úplné provedení nových právních základů Schengenského informačního systému (SIS) v souladu
s čl. 66 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 79 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1862
Dne 28. listopadu 2018 byla přijata tři nová nařízení o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS). Zavedení nových ustanovení je rozděleno do tří fází
- do konce roku 2019, 2020 a 2021. Předkládaná zpráva popisuje činnost Komise, příslušných agentur a členských států v období od 1. ledna 2019 do 30. září 2019 v rámci příprav
na úplné provedení nových právních předpisů o SIS. V první fázi (konec roku 2019) měl být zajištěn plný přístup Europolu a vyslaných příslušníků Evropské pohraniční a pobřežní
stráže do SIS. Agentura eu-LISA provedla v tomto směru nezbytné přípravy. Europol získal přístup ke všem kategoriím záznamů v SIS od konce roku 2019 a Evropská agentura pro
pohraniční a pobřežní stráž zahájila projekt, který členům jejích jednotek přístup k SIS umožní od roku 2021. Ve druhé fázi (konec roku 2020) mají všechny členské státy získat
možnost využívat systém automatizované identifikace otisků prstů (AFIS) pro vyhledávání podle otisků prstů v SIS. Do konce sledovaného období zavedlo funkci vyhledávání otisků
prstů 19 členských států. Ve třetí fázi (konec roku 2021) mají být úplně provedena všechna ustanovení nových nařízení o SIS. Během sledovaného období Komise spolu s agenturou
eu-LISA koordinovala činnosti související s přípravou prováděcích opatření a technických specifikací. Hlavní přípravné práce by měly skončit do začátku roku 2020. Členské státy
zahájily přípravné činnosti na vnitrostátní úrovni.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí
členskými státy
Komise předkládá sedmou zprávu o uplatňování směrnice 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí členskými státy za období 2015-2017.
Zpráva vychází z výročních zpráv zaslaných členskými státy. Od roku 2014 došlo k mírnému poklesu počtu kontrol a i přes mírný vzestup v roce 2017 byl počet výrazně nižší ve
srovnání s prvními referenčními roky - v roce 2006 bylo provedeno 244 710 kontrol, v roce 2007 285 466 kontrol, v roce 2014 150 348 kontrol a v roce 2017 144 056 kontrol. Při
celkovém počtu 417 343 kontrol za tříleté období 2015-2017 bylo zjištěno 79 103 případů protiprávního jednání, přičemž počet těchto případů byl během celého období relativně
stabilní. Ve 40 % případů protiprávního jednání se jednalo o protiprávní jednání nejzávažnějšího typu, a v důsledku toho bylo v roce 2015 odstaveno 7 442 vozidel, v roce 2016 7
282 vozidel a v roce 2017 6 706 vozidel. Vysoký počet zjištěných protiprávních jednání však může být částečně způsoben cíleným zaměřením kontrol na nejhorší dopravce, a
nemusí tak plně odpovídat situaci na trhu přepravy nebezpečných věcí v EU. Kvalitu zpráv členských států hodnotí Komise jako poměrně vysokou a v budoucnu se chce zaměřit na
odstranění zbývajících přetrvávajících nedostatků (nesprávný fomát údajů, neúplnost, irelevantní výsledky). Kromě toho by Komise ráda podnítila další investice do zlepšení školení
pracovníků donucovacích orgánů a do výměny odborných znalostí a osvědčených postupů.
6363/20
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Communication from the Commission - 2020 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic
imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176(2011) - Sdělení Komise - Evropský semestr 2020: Posouzení pokroku ve
strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU)
č. 1176/2011
V rámci tzv. zimního balíčku evropského semestru 2020 předkládá Komise celkový přehled dosaženého pokroku při provádění strukturálních reforem a při předcházení a nápravě
makroekonomické nerovnováhy. Dalšími součástmi balíčku jsou zprávy o jednotlivých zemích, návrh pokynů pro politiky zaměstnanosti členských států a pátá zpráva o posíleném
dohledu nad Řeckem.
V návaznosti na předložení Zelené dohody pro Evropu musí dojít k transformaci evropského semestru tak, aby zahrnoval cíle udržitelného rozvoje a environmentální udržitelnost.
Zprávy o jednotlivých zemích 2020 tak zdůrazňují výzvy a příležitosti plynoucí z ekologické transformace a zaměřují se na ty regiony a ta odvětví, pro které je přechod ke
klimatické neutralitě nejproblematičtější. Evropský semestr bude ovlivněn vznikem Fondu pro spravedlivou transformaci a rozpočtových nástrojů pro konvergenci a
konkurenceschopnost a pro konvergenci a reformy, jakož i vznikem nového mechanismu týkajícího se právního státu. Nově zprávy obsahují zvláštní analýzu týkající se
environmentální udržitelnosti. Komise připomíná, že ekologická transformace bude vyžadovat značné a cílené investice, jak veřejné, tak soukromé, a stejně tak hluboké
strukturální reformy, a to zejména v odvětvích, jako jsou energetika, doprava a stavebnictví. V této souvislosti pak připomíná rovněž význam ekologických rozpočtových technik,
ekologického zdanění a zajištění vyváženého a sociálně spravedlivého přechodu na klimaticky neutrální hospodářství. Růst produktivity práce se nadále zpomaluje a mezi
členskými státy i uvnitř států jsou značné rozdíly. Mezi faktory, které ho negativně ovlivňují, patří nedostatečné investice (včetně podfinancování vzdělávání), relativně zastaralé
výrobní technologie, stárnutí pracovní síly, nedostatečné začleňování žen a přistěhovalců na trhu práce a nedostatky v oblasti dovedností či nesoulad mezi nabízenými a
požadovanými dovednostmi. Klíčový význam bude mít zvýšení produktivity zdrojů a zajištění řádného fungování evropských systémů výzkumu a inovací, včetně podpory
soukromého výzkumu a inovací. Ekologická a digitální transformace a demografická změna si vyžádají reformy systémů sociální ochrany a trhů práce a zároveň bude třeba zajistit
spravedlivé pracovní podmínky a adekvátní sociální ochranu. Komise v této souvislosti připomíná zásadní význam evropského pilíře sociálních práv. Zvyšuje se chudoba pracujících
a mezi členskými státy přetrvávají značné rozdíly v míře nezaměstnanosti. Na vysoké úrovni jsou stále i rozdíly v zaměstnanosti a odměňování žen a mužů. Pro přizpůsobení se
strukturálním změnám budou zásadní investice do vzdělávání a dovedností. Chudoba a sociální vyloučení se nadále snižují, avšak vposledních letech se zvýšila příjmová nerovnost
a dosáhla historicky vysokých úrovní. Rozdíly mezi členskými státy jsou rovněž v dosaženém pokroku při reformách systémů zdravotní a dlouhodobé péče. V oblasti hospodářské
stability Komise upozorňuje na rostoucí schodky veřejných financí v EU, vysokou míru veřejného dluhu v některých státech, nedostatečně diferencované fiskální politiky, historicky
nízké výdaje na veřejné investice, problematiku agresivního daňového plánování a nedostatky v uplatňování rámce EU pro boj proti praní peněz.
V rámci řešení makroekonomické nerovnováhy bylo ve zprávě mechanismu varování na rok 2020 určeno třináct členských států, u nichž měl být proveden hloubkový přezkum. Z
hloubkových přezkumů vyplynulo, že Řecko, Itálie a Kypr se stále potýkají s nadměrnou nerovnováhou, Německo, Irsko, Španělsko, Nizozemsko, Francie, Chorvatsko, Portugalsko,
Rumunsko a Švédsko se stále potýkají s nerovnováhou a Bulharsko se již s nerovnováhou nepotýká.
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Pracovní dokument útvarů Komise - Zpráva o České republice 2020: Průvodní dokument k Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě,
Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2020: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické
nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011
V rámci zimního balíčku evropského semestru 2020 předkládá Komise zprávu o České republice, která hodnotí celkový stav ekonomiky a provádění strukturálních reforem, pokrok
při plnění doporučení z roku 2019 a hlavní strukturální problémy. Pro další zvyšování životní úrovně v ČR bude zásadní schopnost země diverzifikovat svou ekonomiku.
Hospodářský růst bude v nadcházejících letech zpomalovat a přestože veřejné finance nejsou v krátkodobém horizontu ohroženy, dlouhodobý výhled se vzhledem k nákladům
souvisejícícm se stárnutím obyvatelstva zhoršuje. Míra zaměstnanosti dosáhla 80 %, ale další růst na trhu práce začíná brzdit nedostatek pracovních sil a chybějící dovednosti,
stejně jako trvalé zvyšování jednotkových nákladů práce. ČR dosahuje celkově dobrých výsledků při provádění evropského pilíře sociálních práv, ale rozdíly v odměňování žen a
mužů patří dlouhodobě k největším v EU a míra chudoby některých skupin obyvatel je v některých oblastech vysoká. ČR dosáhla svých vnitrostátních cílů ve většině oblastí v rámci
strategie Evropa 2020 a dosahuje pokroku i při plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje (s určitými výhradami, pokud jde o opatření v oblasti klimatu a rovnost žen a mužů).
Při plnění doporučení z roku 2019 bylo dosaženo jen omezeného pokroku. Určitý pokrok byl dosažen v případě odstraňování překážek rozvoje plně funkčního inovačního
ekosystému, zvyšování kvality a inkluzivnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy a zvyšování důrazu na kvalitu při zadávání veřejných zakázek. Omezený pokrok byl dosažen v
případě zaměření investiční hospodářské politiky na udržitelnost dopravy, digitální infrastrukturu, přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky s ohledem na
regionální rozdíly, přijetí projednávaných protikorupčních opatření, podpory zaměstnávání žen s malými dětmi a znevýhodněných skupin a snižování administrativní zátěže pro
investice. Nepodařilo se zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče.
Zpráva identifikuje a analyzuje tyto hlavní strukturální problémy:
• chybějící opatření pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí;
• vysoké zdanění práce a naopak nízké daně z nemovitostí a environmentální daně;
• nadále stoupající ceny nemovitostí, které snižují dostupnost bydelní;
• nedostatky v systému sociální ochrany;
• negativní dopad menší atraktivity učitelského povolání, sociálně-ekonomických nerovností a nízkých investic na výsledky vzdělávání;
• pomalý pokrok v oblasti zlepšování dopravní infrastruktury, který brzdí soukromé investice;
• překážky pro podnikání a hospodářskou soutěž (především regulační zátěž);
• nízká míra domácích inovací a omezená podpora inovativních domácích podniků;
• očekávaný významný dopad nových digitálních technologií (zejména v automobilovém průmyslu);
• rozdílné problémy v jednotlivých regionech;
• nedostatečná výkonnost veřejného sektoru;
• obtížné dosažení klimatické neutrality a závislost na využívání pevných fosilních paliv.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská strategie pro data
Toto sdělení představuje strategii Komise zahrnující politická opatření a investice pro vytvoření datové ekonomiky pro nadcházejících pět let. Komise současně zahajuje komplexní
konzultaci o konkrétních opatřeních v této oblasti. Data mají v digitální ekonomice klíčový význam. Předložením strategie Komise reaguje jednak na rostoucí objem dat, který by
měl do roku 2025 vzrůst pětkrát (z 33 zettabytů na 175 zettabytů), a jednak na měnící se způsob zpracování dat, který se posouvá od centralizovaných výpočetních zařízení k
inteligentním propojeným předmětům (v současné době zpracovávají centralizovaná výpočetní zařízení 80 % dat, ale v roce 2025 to bude pouze 20 %). Cílem strategie je vytvořit
jednotný evropský datový prostor, kde se mohu data volně pohybovat mezi odvětvími, kde jsou dodržována evropská pravidla, zejména ochrana soukromí a osobních údajů, ale i
pravidla hospodářské soutěže, a kde jsou stanovena spravedlivá a jasná pravidla pro přístup k datům a jejich využívání. Strategie současně usiluje o řešení stávajících problémů,
které omezují rozvoj datové ekonomiky, jako je (ne)dostupnost dat, rozdíly v tržní síle, kvalita dat, správa dat, datové infrastruktury a technologie, možnosti subjektů dat vykonávat
plně svá práva ve vztahu ke shromážděným údajům, nedostatek odborníků nebo kybernetická bezpečnost. Strategie zahrnuje opatření ve čtyřech pilířích:
1. horizontální správní rámec pro přístup k datům a jejich využívání - návrh právního rámce pro správu společných evropských datových prostor (4. čtvrtletí 2020), přijetí
prováděcího aktu o datových souborech vysoké hodnoty (1. čtvrtletí 2021), návrh zákona o datech (2021), analýza významu dat v digitální ekonomice a přezkum stávajícího
politického rámce v souvislosti s balíčkem pro oblast digitálních služeb (4. čtvrtletí 2020);
2. předpoklady: investice do dat a posílení evropských schopností a infrastruktur pro hosting, zpracování a využívání dat - EU, členské státy a podniky by měly v letech
2021-2027 investovat celkem 4-6 miliard EUR do vytvoření společného evropského datového prostoru a evropské federace cloudové infrastruktury a služeb (příspěvek Komise by
měl být 2 miliardy EUR, první fáze provádění se předpokládá v roce 2022);
3. kompetence: posílení postavení jednotlivců, investice do dovedností a do malých a středních podniků - zlepšení kontroly uživatelů nad jejich daty prostřednictvím
posílení práva na přenositelnost údajů, poskytnutí nezbytných nástrojů a dovedností uživatelům na podporu výkonu jejich práv (předložení aktualizovaného akčního plánu
digitálního vzdělávání);
4. společné evropské datové prostory ve strategických odvětvích a oblastech veřejného zájmu - strategická odvětví zahrnují průmysl (výrobu), Zelenou dohodu pro Evropu,
mobilitu, zdraví, finance, energetiku, zemědělství, veřejnou správu a dovednosti. Podrobnější informace k vytvoření jednotlivých odvětvových datových prostor jsou uvedeny v
příloze.
Na mezinárodní úrovni se Komise zaměří na prosazování přístupu respektujícího základní hodnoty EU. Současně bude pracovat na zlepšení vlastních analytických kapacit pro
určení strategických zájmů EU s ohledem na další usnadňování mezinárodních datových toků. Za tím účelem Komise vytvoří evropský analytický rámec pro měření datových toků
(4. čtvrtletí 2020).
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White Paper On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust - Bílá kniha o umělé inteligenci - Evropský přístup k excelenci a důvěře
Bílá kniha představuje další krok v utváření evropského přístupu k umělé inteligenci (AI). Cílem Komise je na jedné straně podpořit rozvoj a zavádění umělé inteligence a na straně
druhé řešit rizika, která jsou se zaváděním této technologie v některých případech spojena. Evropský přístup by měl být založen na excelenci a důvěře, to znamená podpořit
špičkovou vědu a udržet vedoucí postavení EU jako technologické velmoci a současně zajistit, že nová technologie přispěje ke zlepšení života občanů a bude respektovat jejich
práva. Bílá kniha navrhuje politické možnosti k dosažení těchto cílů. Nezabývá se využitím umělé inteligence pro vojenské účely.
Pro dosažení excelence pokládá Komise za nutné podniknout kroky na různých úrovních - od spolupráce s členskými státy, přes podporu výzkumu a inovací, dovedností a malých a
středních podniků, partnerství se soukromým sektorem a zavádění AI ve veřejném sektoru až po zajištění dostupnosti dat a mezinárodní spolupráci. Klíčová opatření by měla
zahrnovat: vytvoření nového partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti AI a robotiky, posílení a propojení center excelence pro výzkum AI, vznik alespoň jednoho centra
pro digitální inovace specializovaného na AI v každém členském státě, větší finanční podporu z Evropského investičního fondu na vývoj a zavádění AI, využití AI k zefektivnění
zadávání veřejných zakázek a podporu pořizování systémů AI veřejnými subjekty.
Pro zajištění důvěry bude nezbytné vytvořit regulační rámec pro AI, který bude odpovídajícím způsobem řešit hlavní rizika spojená s novou technologií - rizika v oblasti základních
práv, včetně ochrany osobních údajů, ochrany soukromí a nediskriminace, a rizika v oblasti bezpečnosti a účinného fungování režimu odpovědnosti. Budoucí regulace by měla
stavět na sedmi klíčových požadavcích pro důvěryhodnou umělou inteligenci, které byly formulovány v dubnu 2019. Klíčová opatření by měla zahrnovat: nové právní předpisy
přizpůsobené rizikům AI, které budou účinné, ale nebudou omezovat inovace, požadavek na transparentnost, sledovatelnost a lidskou kontrolu vysoce rizikových systémů AI,
možnost kontroly systémů AI ze strany úřadů obdobným způsobem, jako u jiných druhů zboží, zajištění používání nezkreslených datových souborů pro předcházení diskriminaci a
zahájení diskuse o využívání biometrické identifikace na dálku (např. rozpoznávání obličeje).
Komise navrhuje dva základní typy regulace AI - závazné požadavky zahrnující testy souladu, kontroly a sankce pro vysoce rizikové aplikace AI a systém dobrovolného
označování pro ostatní aplikace AI. Za vysoce rizikové aplikace by měly být považovány ty, které splní dvě kumulativní kritéria: použití v kritickém odvětví (např. zdravotní péče,
doprava, energetika, některá odvětví veřejné správy) a způsob použití, který sebou nese významná rizika (např. v podobě právních důsledků, smrti nebo škody na zdraví a/nebo
majetku). Závazné regulaci by pak měly podléhat rovněž ty případy, kdy je z důvodu souvisejících rizik pokládáno za vysoce rizikové už samotné použití aplikací AI, bez ohledu na
oblast použití. Mezi těmito případy uvádí Komise využití AI při výběru zaměstnanců nebo využívání biometrické identifikace na dálku a jiných sledovacích technologií narušujících
soukromí.
Veřejná konzultace k bílé knize bude probíhat do 19. května 2020.
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