
Evropská komise ve středu 19. února představila strategii v oblasti digitální transformace a umělé 

inteligence. Cílem strategie je, aby každý občan či podnik v EU měl šanci těžit z výhod digitalizace. V příštích pěti 

letech se proto Komise zaměří na tři klíčové cíle v digitální oblasti: technologie, které fungují pro lidi; spravedlivé a 

konkurenceschopné hospodářství a otevřenou, demokratickou a udržitelnou společnost. Digitalizace se má také stát 

klíčovým nástrojem v boji proti změnám klimatu a k dosažení ekologické transformace. Kromě jiného strategie 

přináší i návrhy na novou datovou legislativu (tzv. Data Act), vytvoření jednotného trhu s daty, ale také vytvoření 

společných datových prostorů napříč sektory. Komise rovněž prostřednictvím tzv. bílé knihy představila právní rámec 

pro umělou inteligenci založený na výjimečnosti a důvěře. Cílem iniciativy je ve spolupráci se soukromým a 

veřejným sektorem mobilizovat zdroje a vytvořit tak vhodné pobídky k rychlejšímu zavádění umělé inteligence, a to i 

prostřednictvím zapojení menších a středních podniků. Právní rámec musí dle Komise regulovat vysoce rizikové 

systémy umělé inteligence. Pro méně rizikové systémy navrhuje Komise dobrovolný systém označování. Cílem je, 

aby na trhu EU fungovaly aplikace a algoritmy umělé inteligence, které budou v souladu s pravidly EU. Evropa tak 

aspiruje na to, aby se stala světovým lídrem v oblasti systémů umělé inteligence, které lze bezpečně využívat a 

používat. Více informací naleznete zde.  

Ve dnech 21. a 22. února se lídři členských států sešli na mimořádném summitu Evropské rady v Bruselu 

k  budoucímu rozpočtu EU pro období 2021-2027. U kulatého stolu se šéfové členských států sešli nejen s předsedou 

Evropské rady Charlesem Michelem, ale také s předsedkyni Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Právě 

nová Komise prosazuje, aby se významnější prostředky vyčlenily zejména na řešení migrační problematiky 

a ochranu klimatu, které jsou pro její tým klíčovými tématy. Komise tak navrhla objem rozpočtu ve výši 1,11 % 

hrubého národního důchodu (HND) unijního bloku. Předseda Evropské rady Charles Michel na summitu představil 

návrh rozpočtu ve výši 1,074 procenta, který podporuje velká část členských zemí. Sedmnáctka států podporujících 

silnou kohezní politiku, mezi které patří i Česká republika, prosazuje to, aby byl pro příštích sedm let zůstal 

zachován dosavadní objem finančních prostředků v unijních fondech určených na rozvoj zaostalejších regionů. To ale 

není pro členské státy, které patří mezi čisté plátce do rozpočtu EU, akceptovatelné. Nizozemsko, Rakousko, Dánsko 

či Švédsko trvají na významném snížení celkové výše rozpočtu na jedno procento, což by znamenalo škrty ve výši 

přibližně 75 miliard EUR. Předsedovi Evropské rady Michelovi se zatím nepodařilo přimět premiéry a prezidenty 

členských zemí k dohodě ohledně rozpočtu a jednání tak budou i nadále pokračovat. Více se dočtete zde. 

Komisař pro obchod Phil Hogan v úterý 18. února představil nový soubor opatření, která by měla vést 

k zintenzivnění transparentnosti v oblasti obchodní politiky EU. Balíček nových závazků vychází z 

proaktivního transparentního přístupu k obchodní politice, který Evropská komise již uplatňuje a díky kterému 

zaujímá vedoucí pozice v globálním světě obchodu. Opatření se týkají především zveřejňování rozhodnutí Komise o 

oprávnění členských států k vedení dvoustranných jednání o investicích, zápisů z jednání Výboru pro nástroje na 

ochranu obchodu bez obchodně citlivých údajů, ale také doporučení Komise pro směrnice pro jednání v případě 

preferenčních i nepreferenčních obchodních dohod. Víc k této iniciativě Evropské komise se dočtete zde.   
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