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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.cs20.pdf (437 KB, 2. 3. 2020)

28. 2. 2020 2. 3. 2020

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1838, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 v Baltském moři a jiných vodách, a opravuje a
mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 ve vodách Unie a mimo Unii
Předkládaným návrhem se mění nařízení (EU) 2019/1838 a nařízení (EU) 2020/123 o rybolovných právech s ohledem na nejnovější mezinárodní vývoj a aktualizovaná vědecká
doporučení. Cílem změny nařízení (EU) 2019/1838 je umožnit lov populací tresky obecné v Baltském moři pro účely vědeckého výzkumu i v době tření, kdy je jinak jejich rybolov
zakázán. Cílem změny nařízení (EU) 2020/123 je zohlednit rozhodnutí přijatá v rámci Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu (SIOFA) v červenci 2019, jimiž bylo vyhlášeno
pět prozatímních chráněných oblastí se zvláštními pravidly rybolovu, změnit omezení odlovu u smačků rodu Ammodytes v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4 v souladu s
nejnovějším vědeckým doporučením ICES vydaným dne 27. února 2020 a změnit tabulky celkových přípustných odlovů pro tuňáka velkookého a tuňáka žlutoploutvého v
Atlantském oceánu v návaznosti na rozhodnutí Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) o nových oznamovacích povinnostech ohledně tropických tuňáků
přijaté v listopadu 2019.
6546/20

COM(2020) 87 final

2020/0037(NLE)

st06546.cs20.pdf (497 KB, 4. 3. 2020)
Přílohy:
st06546-ad01.cs20.pdf (521 KB, 4. 3. 2020)

4. 3. 2020 4. 3. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik 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.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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6418/20

COM(2020) 70 final

2020/0030(NLE)

27. 2. 2020 2. 3. 2020

st06418.cs20.pdf (403 KB, 2. 3. 2020)
Přílohy:
st06418-ad01.cs20.pdf (372 KB, 2. 3. 2020)

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o
Evropském roku železnice (2021)
Předkládaný návrh představuje jednu z iniciativ na podporu provádění Zelené dohody pro Evropu. Cílem vyhlášení roku 2021 Evropským rokem železnice je podpořit železniční
dopravu jako součást udržitelné a chytré mobility. Stejně jako jiné tematické evropské roky v minulých letech se tato iniciativa zaměří na zvyšování povědomí o výzvách a
příležitostech a roli EU v dané oblasti a prostřednictvím projektů, diskusí, výstav a dalších akcí podpoří železnici jako atraktivní, udržitelný a bezpečný způsob cestování po Evropě
pro všechny. Dále by měla zdůraznit přínos železnice pro unijní ekonomiku, průmysl a společnost (např. ve vztahu k regionálnímu rozvoji, udržitelné turistice nebo zlepšování
dostupnosti pro osoby s postižením) a podpořit železnici jako důležitou součást vztahů se sousedními zeměmi, zejména západním Balkánem. Iniciativa cílí především na mladé lidi.
Na realizaci Evropského roku železnice by mělo být z rozpočtu EU poskytnuto 8 000 000 EUR.
6556/20

COM(2020) 78 final

2020/0035(COD)

st06556.en20.pdf (1 MB, 5. 3. 2020)

5. 3. 2020 5. 3. 2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní
rámec pro klima)
Cílem předkládaného návrhu je vytvořit právní rámec pro splnění politického závazku EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Evropský právní rámec pro klima je hlavní
součástí Zelené dohody pro Evropu a vedle legislativního zakotvení cíle dosažení klimatické neutrality rovněž stanoví směřování politiky EU na období do roku 2050, posílení
adaptačních opatření, přijetí a přezkum trajektorie snižování emisí do roku 2050, pravidelné hodnocení a postup v případě nedostatečného pokroku. Návrh dále ukládá Komisi
provést přezkum stávajících politik a legislativy EU za účelem posouzení jejich soudržnosti s cílem dosáhnout klimatické neutrality. Součástí návrhu je také změna nařízení (EU)
2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu. Návrh zahrnuje tyto hlavní body:
• je stanoven právně závazný cíl dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050;
• na základě komplexního posouzení dopadů navrhne Komise do září 2020 nový cíl EU pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 ve výši nejméně 50 %, který bude
následně zapracován do právního rámce pro klima;
• do června 2021 přezkoumá Komise všechny související politické nástroje a v případě potřeby navrhne jejich revizi, aby přispěly k dosažení stanovených cílů;
• pro období 2030-2050 bude (prostřednictvím aktů Komise v přenesené pravomoci) stanovena trajektorie snižování emisí skleníkových plynů v celé EU, aby bylo možné měřit
dosažený pokrok a zajistit předvídatelnost;
• budou přijata a prováděna adaptační opatření s cílem zvýšit odolnost vůči dopadům změny klimatu;
• do konce září 2023 a poté každých pět let Komise posoudí soulad unijních a - na základě vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu - vnitrostátních opatření s cílem
dosáhnout klimatické neutrality a splnění stanovené trajektorie snižování emisí;
• členským státům, které nebudou směřovat ke splnění stanovených cílů, bude Komise moci vydávat doporučení, která budou tyto státy muset zohlednit, případně jejich
nezohlednění zdůvodnit;
• Komise bude moci přezkoumávat přiměřenost přijatých opatření a stanovených trajektorií snižování emisí.
6547/20

COM(2020) 80 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0036(COD)

st06547.cs20.pdf (2 MB, 6. 3. 2020)

4. 3. 2020 6. 3. 2020
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Návrh rozhodnutí Rady o prodloužení nároku koprodukcí stanoveného v článku 5 Protokolu o kulturní spolupráci připojeného k Dohodě o volném obchodu mezi
Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Koreou byla podepsána dne 6. října 2010 a uzavřena v roce 2015. Součástí dohody je Protokol o kulturní
spolupráci, který stanoví rámec pro spolupráci mezi stranami v oblasti kultury, včetně audiovizuálního odvětví. Podle tohoto protokolu mohou audiovizuální koprodukce mezi tvůrci
z EU a Koreje za stanovených podmínek využívat programů na podporu místního a regionálního kulturního obsahu. Tento nárok byl původně stanoven na dobu tří let od od 1.
července 2011 a následně dvakrát obnoven na další tři roky. Stávající nárok potrvá do 30. června 2020. Cílem předkládaného návrhu je obnovit tento nárok na další tři roky, tj. do
30. června 2023.
6587/20

COM(2020) 92 final

2020/0039(NLE)

st06587.cs20.pdf (492 KB, 6. 3. 2020)

5. 3. 2020 6. 3. 2020

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2015/2203 ze dne 25. listopadu 2015 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a o
zrušení směrnice Rady 83/417/EHS
Směrnice (EU) 2015/2203 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v
přenesené pravomoci za účelem přizpůsobení příloh I a II směrnice vývoji příslušných mezinárodních norem a technickému pokroku. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let
od 21. prosince 2015 a automaticky se prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitku. V rámci dosavadního výkonu
přenesené pravomoci Komise zatím žádný akt nepřijala, avšak není vyloučeno, že v budoucnu to bude třeba.
6505/20

COM(2020) 74 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st06505.cs20.pdf (439 KB, 3. 3. 2020)

3. 3. 2020 3. 3. 2020
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Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the
implementation of the EU Action Plan 2017-2019 on tackling the gender pay gap - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění akčního plánu EU na období 2017–2019 pro boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů
Akční plán EU pro boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů na období 2017-2019 byl přijat v listopadu 2017. Předkládaná zpráva hodnotí zavedená opatření a informuje o
některých klíčových úspěších dosažených v rámci provádění akčního plánu. Během prováděcího období bylo zcela nebo zčásti dokončeno všech 24 akčních bodů obsažených v
plánu. Provádění řady z nich stále pokračuje. Vybraným projektům byly Komisí přiděleny finanční prostředky v celkové výši 14 milionů EUR. Celkový pokrok byl však pomalý:
průměrné rozdíly v odměňování žen a mužů v členských státech EU se snížily jen lehce, z 16 % v roce 2017 na 15,7 % v roce 2018, a průměrný rozdíl mezi důchody žen a mužů
v EU v roce 2018 byl 30,1 %. Mezi příklady realizovaných opatření patřila především iniciativa na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, která vyústila v přijetí
směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem dne 20. června 2019 a zahrnovala rovněž řadu nelegislativních opatření (projekty bojující proti genderovým
stereotypům, projekty na podporu inovativních strategií pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, studie o zlepšení ochrany proti diskriminaci a propouštění těhotných
zaměstnankyň a zaměstnanců, kteří využili pracovní volno z rodinných důvodů, zpráva o aktuálním stavu barcelonských cílů). Řada opatření byla zaměřena také na boj proti
segregaci v jednotlivých povoláních a odvětvích, která je jednou z hlavních příčin rozdílů v odměňování žen a mužů. Byla zahájena činnost platformy zaměřené na zvýšení
zaměstnanosti žen v dopravě a byla rovněž vydána doporučení, která mají zlepšit genderovou vyváženost v tomto odvětví. Zvláštní opatření byla zavedena také v odvětví výzkumu a
inovací, především v podobě nástroje pro rovnost žen a mužů v akademické sféře a výzkumu (GEAR). Každé tři roky pak Komise zveřejňuje publikaci She Figures o klíčových
trendech v oblasti rovnosti žen a mužů ve vědě a výzkumu. V zájmu důslednějšího uplatňování zásady rovného odměňování pak Komise v říjnu 2018 zahájila hodnocení příslušných
ustanovení směrnice 2006/54/ES, která zavádí zásadu Smlouvy o „stejné odměně za stejnou nebo rovnocennou práci“. Kompletní výsledky tohoto hodnocení jsou uvedeny v
doprovodném pracovním dokumentu ke zprávě. Mezi přetrvávajícími problémy hodnocení uvádí rozdíly v definici klíčových právních pojmů, nedostatečnou transparentnost
ohledně úrovně platů, obtížné prosazování nároků bez právního zastoupení nebo podpory a obecně nízkou úroveň pokut a náhrad. Provádění akčního plánu zahrnovalo rovněž
spolupráci s členskými státy (skupina na vysoké úrovni pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, zahrnutí otázky rovnosti odměňování do procesu evropského semestru) a
zapojení Evropského parlamentu a dalších zúčastněných stran (nadnárodní projekty zaměřené na boj proti stereotypům a segregaci, evropský odvětvový sociální dialog, výroční
fórum chart diverzity EU, tematické semináře, kolokvium o základních právech za rok 2017 o právech žen v neklidné době). Na období 2020-2025 představí Komise novou strategii
EU pro rovnost žen a mužů.
6648/20

COM(2020) 101 final

st06648.en20.pdf (514 KB, 6. 3. 2020)
Přílohy:
st06648-ad01.en20.pdf (500 KB, 6. 3. 2020)

6. 3. 2020 6. 3. 2020

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.
6463/20

COM(2020) 72 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st06463.cs20.pdf (565 KB, 2. 3. 2020)

28. 2. 2020 2. 3. 2020
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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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Sdělení Komise - Aktualizovaná zpráva o posíleném dohledu – Řecko, únor 2020
V rámci zimního balíčku evropského semestru 2020 předkládá Komise pátou zprávu o posíleném dohledu nad Řeckem. Posílený dohled je komplexní mechanismus pro sledování
hospodářského vývoje a provádění politik nezbytných k zajištění udržitelného hospodářského oživení. Zpráva dospěla k závěru, že Řecko úspěšně pokračovalo v plnění specifických
reformních závazků, které měly být splněny do konce roku 2019. Řecká vláda přijala a oznámila doplňková opatření, která by měla umožnit dokončení těchto závazků do vydání
následující zprávy, které je plánováno na květen 2020. Další významná opatření je třeba přijmout zejména ve finančním sektoru, na nějž by se měly řecké orgány nyní zaměřit.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Formování digitální budoucnosti Evropy
Komise v tomto sdělení představuje svou strategii pro digitální transformaci Evropy, která by měla zajistit, že nové technologie budou přínosem pro všechny a bude dosaženo
rovnováhy mezi inovacemi a potřebami a právy občanů, a současně podpořit ekologickou transformaci, tak aby evropské hospodářství bylo dlouhodobě udržitelné a
konkurenceschopné. Strategie obsahuje řadu konkrétních iniciativ a opatření včetně plánovaného data jejich předložení. Opatření jsou rozdělena do čtyř oblastí:
1. technologie, která pracuje pro lidi - bílá kniha o umělé inteligenci (4. čtvrtletí 2020), budování a rozvoj společných digitálních kapacit (včetně strategií pro kvantovou
technologii a blockchain ve 2. čtvrtletí 2020), urychlení investic do gigabitové konektivity, aktualizovaný akční plán pro 5G a 6G, nový program politiky v oblasti radiového spektra
(2021), zavádění 5G koridorů pro propojenou a automatizovanou mobilitu (2021-2030), strategie pro kybernetickou bezpečnost (včetně zřízení společného orgánu a přezkumu
směrnice o bezpečnosti sítí a informací), akční plán digitálního vzdělávání (2. čtvrtletí 2020), posílená agenda dovedností a záruka pro mladé lidi (2. čtvrtletí 2020), zlepšení
pracovních podmínek zaměstnanců platforem (2021), posílená strategie pro interoperabilitu správních orgánů EU (2021);
2. spravedlivé a konkurenceschopné hospodářství - evropská strategie pro data (únor 2020, včetně právního rámce pro správu dat ve 4. čtvrtletí 2020), přezkum vhodnosti
soutěžních pravidel EU pro digitální věk (2020-2023), balíček pro oblast digitálních služeb (4. čtvrtletí 2020, včetně pravidel pro fungování rozsáhlých platforem), strategie pro
oblast průmyslu, rámec pro digitální finance (3. čtvrtletí 2020), sdělení o zdaňování podniků pro 21. století, plnění nové agendy pro spotřebitele (4. čtvrtletí 2020);
3. otevřená, demokratická a udržitelná společnost - nová a revidovaná pravidla pro prohlubování vnitřního trhu digitálních služeb (4. čtvrtletí 2020), přezkum nařízení eIDAS
(4. čtvrtletí 2020), akční plán pro média a audiovizuální sektor (4. čtvrtletí 2020), akční plán pro evropskou demokracii (4. čtvrtletí 2020), iniciativa Destination Earth pro vytvoření
přesného digitálního modelu Země pro zlepšení environmentálních předpovědí a krizového řízení (od 2021), iniciativa pro cirkulární elektroniku (2021), elektronické zdravotní
záznamy založené na společném evropském formátu pro výměnu (od 2022);
4. Evropa jako globální hráč - globální strategie pro digitální spolupráci (2021), bílá kniha o nástroji pro zahraniční dotace (2. čtvrtletí 2020), vytvoření sítě zaměřené na využití
potenciálu digitálních technologií pro rozvoj (Digital for Development Hub), strategie pro standardizaci (3. čtvrtletí 2020), zmapování příležitostí a akční plán na podporu
evropského přístupu ve dvoustranných vztazích a na vícestranných fórech (2. čtvrtletí 2020).
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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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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod v rámci Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a
Singapurskou republikou v souvislosti s výkladem článků 10.17 a 10.22 uvedené dohody na základě čl. 16.1 odst. 4 písm. d), pokud jde o změny v ochraně
zeměpisných označení vín, lihovin, zemědělských produktů a potravin registrovaných v Singapuru
Postoj, který má být přijat jménem EU ve Výboru pro obchod v rámci dohody o volném obchodu mezi Unií a Singapurem, se týká výkladu článků 10.17 a 10.22 dohody ve vztahu ke
změnám ochrany zeměpisních označení pro víno, lihoviny, zemědělské produkty a potraviny registrované v Singapuru. V současné době je v Singapuru registrováno 138
zeměpisných označení EU, které požívají ochrany podle vnitrostátního práva. V návaznosti na vstup v platnost dohody o volném obchodu dne 21. listopadu 2019 je třeba provést
změny, které zajistí, že tato zeměpisná označení budou požívat rovněž ochrany podle této dohody. Cílem navrženého opatření je vyjasnit způsob, jakým společně fungují uvedené
články, a zajistit tak soudržnost úrovně ochrany zeměpisných označení registrovaných v Singapuru a uvedených v dohodě na jedné straně a vnitrostátního systému zřízeného podle
dohody na straně druhé. Jakékoli změny v oblasti ochrany zeměpisných označení by měly podléhat souhlasu Výboru pro obchod. Unie by měla přijetí tohoto výkladu podpořit.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
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