Aktuality z Evropské unie 8. — 12. dubna
V pondělí 8. dubna představila Evropská komise sdělení a pokyny pro etické využívání umělé inteligence,
které jsou výsledkem práce odborné skupiny na vysoké úrovni. Návrh etických pokynů přepokládá možnost řízení
a dohledu ze strany člověka, bezpečnost, transparentnost či ochranu soukromí a dat. V létě 2019 Komise zahájí
pilotní projekt, jehož cílem je získání zpětné vazby od zúčastněných stran a spolupráce směřující k mezinárodnímu
konsensu ohledně dopadů umělé inteligence na člověka. Výsledky byly rovněž prezentovány v rámci Digitálního dne.
Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě.
Dne 9. dubna se v Bruselu pod záštitou rumunského předsednictví uskutečnil v pořadí již třetí Digitální den. Na
programu bylo několik témat spojených s moderními technologiemi, jejich využíváním a dopadem na společnost.
Vedle diskuse o etických pokynech pro umělou inteligenci podepsaly členské státy tři deklarace. Jejich hlavními
tématy jsou nedostatek žen v IT průmyslu, digitalizace zemědělství a kulturního dědictví. Jako jeden z řečníků
vystupoval i náměstek ministryně průmyslu a obchodu Petr Očko. Více informací o průběhu naleznete zde.
V úterý se také na MPO uskutečnil seminář zaměřený na opatření na hranicích Spojeného království po
brexitu. Seminář, který uspořádalo Velvyslanectví Spojeného království, se těšil výraznému zájmu ze strany nejen
českých podnikatelů. Ti tak měli jedinečnou příležitost diskutovat o otázkách souvisejících s celními procedurami,
importem a exportem zboží, potravin, živých zvířat, živočišných produktů a krmiva a rostlin, které by nastaly
v případě odchodu UK bez dohody s EU, přímo se zástupci britské mezirezortní skupiny Border Delivery Group. Ta
má za úkol zajistit, že na hranicích nenastanou závažné problémy, ať už Spojené království opustí EU jakýmkoliv
způsobem. Prezentace ze semináře naleznete na webu MPO a také na portálu BusinessInfo.cz. S možnými dotazy je
pak možné se obracet jak na MPO prostřednictvím e-mailové adresy brexit@mpo.cz, tak v případě konkrétních
dotazů na opatření přijímaná britskými úřady na adresu queriesattheborder.fr@hmrc.gsi.gov.uk.
Dne 10. 4. na svém mimořádném zasedání Evropská rada ve formátu dle čl. 50 rozhodla o dalším odkladu
brexitu. UK požádalo o prodloužení svého setrvání v EU do 30. 6. a zavázalo se v souladu unijním právem
uspořádat volby do Evropského parlamentu. Předseda Evropské rady Donald Tusk však oproti původnímu britskému
návrhu navrhoval podstatně delší prodloužení, které by jednak poskytlo britské vládě dostatek času na politická
jednání o podpoře pro dojednanou výstupovou dohodu, jednak omezilo nutnost svolávání mimořádných jednání
ER50. ER50 po rozpravě souhlasila s tzv. pružným odkladem brexitu (flextasion) do 31. 10. 2019. V praxi to
znamená, že UK bude moci odejít z EU i dříve, pokud odsouhlasí výstupovou dohodu. UK tedy i nadále zůstává
členem EU se všemi právy a povinnostmi, a to včetně zásady loajální spolupráce. Pokud by UK neuspořádalo volby
do EP, jeho členství v EU zanikne k 1. 6. 2019. Tvrdý brexit, k němuž mělo dle původního rozhodnutí ER50 z 22. 3.
dojít v pátek 12. 4. o půlnoci, se tak prozatím odkládá. Tiskovou zprávu k jednání ER50 naleznete zde.
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