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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr ke změně Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
Mezinárodní dohoda o cukru z roku 1992 vstoupila v platnost dne 1. ledna 1993. Jejím cílem je posilovat mezinárodní spolupráci v souvislosti s celosvětovou problematikou cukru,
být fórem pro mezivládní konzultace týkající se cukru a způsobů, jak zlepšit celosvětové hospodářství v oblasti cukru, usnadnit obchod a stimulovat poptávku. Unie je smluvní
stranou dohody. Za provádění dohody odpovídá Mezinárodní rada pro cukr. Platnost dohody byla naposledy prodloužena do 31. prosince 2023. V červenci 2019 bylo zahájeno
jednání o částečné revizi dohody zaměřené na správní rozpočet a příspěvky členů, rozšíření cílů, studií, hodnocení a činností v oblasti výzkumu za účelem začlenění dalších výrobků
souvisejících s cukrem (zejména bioetanolu) a pravidla pro jmenování výkonného ředitele. Toto jednání bylo úspěšně dokončeno, a Mezinárodní rada pro cukr by tak měla na svém
nadcházejícím 59. zasedání dne 26. listopadu 2021 rozhodnout o příslušné změně dohody s platností od 1. ledna 2024. Unie by měla přijetí revidované dohody podpořit.
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu
Předkládaný návrh je součástí balíčku "Fit for 55". Jeho cílem je zachovat rovné podmínky pro všechny letecké dopravce působící na trhu EU při zvyšování využívání udržitelných
leteckých paliv. Návrh má zajistit, aby provozovatelé letadel z ekonomických důvodů netankovali méně udržitelná paliva ve větších než nezbytných objemech s cílem vyhnout se
tankování dražších paliv na cílových letištích, neboť to zvyšuje spotřebu a současně i emise. Evropský dopravce by podle návrhu měl být povinen zajistit, aby minimálně 90 %
leteckého paliva za rok bylo čerpáno na letištích v EU. Návrh ukládá dodavatelům leteckého paliva povinnost zajistit, že veškeré letecké palivo dostupné na letištích v EU obsahuje
stanovený minimální podíl udržitelného leteckého paliva, včetně minimálního podílu syntetického paliva. Tyto minimální podíly by se měly v období 2025-2030 postupně zvyšovat
na základě přílohy návrhu. Letištím v EU pak návrh ukládá poskytnout nezbytnou infrastrukturu pro usnadnění přístupu k leteckým palivům s podílem udržitelných leteckých
paliv.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava) Dohody o EHP (třetí a
čtvrtý železniční balíček)
Dohoda o Evropském hospodářském prostoru vstoupila v platnost 1. ledna 1994 a jejím cílem je zaručit občanům a hospodářským subjektům v EHP stejná práva a povinnosti na
vnitřním trhu. Za tím účelem jsou do dohody mimo jiné začleňovány právní předpisy EU, které se vztahují na čtyři svobody v rámci vnitřního trhu EU. Za správu dohody odpovídá
Smíšený výbor EHP. Tento výbor má nyní přijmout dvě rozhodnutí týkající se změny přílohy XIII (Doprava) Dohody o EHP, jejichž účelem je začlenit do dohody 38 právních aktů,
které tvoří třetí a čtvrtý železniční balíček. Unie by měla přijetí těchto rozhodnutí podpořit.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě pro spolupráci zřízené Dohodou o partnerství a spolupráci mezi Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé k prodloužení priorit partnerství EU–Ázerbájdžán
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Ázerbájdžánem vstoupila v platnost dne 1. července 1999 a jejím cílem je poskytnout rámec pro politický dialog a spolupráci
smluvních stran. Na řádné provádění dohody dohlíží Rada pro spolupráci. Na zasedání Rady pro spolupráci dne 28. září 2018 byly přijaty priority partnerství EU–Ázerbájdžán na
období 2018–2020. Nyní by měla rada přijmout doporučení o jejich prodloužení na období 2021-2027. Unie by měla přijetí tohoto aktu podpořit.
11565/21

COM(2021) 492 final

2021/0279(NLE)

st11565.cs21.pdf (469 KB, 6. 9. 2021)
Přílohy:
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Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652
Předkládaný návrh je součástí balíčku "Fit for 55". Jeho cílem je revidovat směrnici o obnovitelných zdrojích energie za účelem zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů do
roku 2030, posílení integrace energetického systému a zvýšení příspěvku k cílům v oblasti klimatu a životního prostředí (včetně ochrany biologické rozmanitosti). Hlavní body
návrhu zahrnují:
• závazný cíl dosáhnout do roku 2030 podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu EU ve výši alespoň 40 % (oproti současným 32 %);
• snížení intenzity emisí skleníkových plynů v dopravě o 13 %;
• závazné roční zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie v odvětví vytápění a chlazení o 1,1 procentního bodu na vnitrostátní úrovni;
• orientační roční zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů v průmyslu o 1,1 procentního bodu;
• orientační cíl nejméně 49% podílu energie z obnovitelných zdrojů v budovách;
• zavedení dílčích cílů pro čistý vodík a syntetická paliva na bázi vodíku v dopravě (2,6 % pro obnovitelná paliva nebiologického původu) a v průmyslu (50% podíl vodíku z
obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě vodíku);
• řešení překážek pro specifické technologie, které jsou klíčové pro integrovanější oběhový energetický systém (například dálkové vytápění);
• zavedení celounijního systému certifikace obnovitelných paliv (včetně vodíku);
• posílení požadavků na zajištění rozvoje společných pilotních projektů v oblasti využívání obnovitelné energie z moří;
• zpřísnění kritérií udržitelnosti pro bioenergii;
• zvláštní opatření na ochranu biologické rozmanitosti a klimatu pro lesní biomasu;
• nové pobídky k rozvoji infrastruktury nezbytné pro provoz elektrických vozidel.
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření
Předkládaný návrh je součástí balíčku "Fit for 55". Jeho cílem je vytvořit nový Sociální fond pro klimatická opatření za účelem podpory sociálně spravedlivé transformace. Fond by
poskytoval členským státům finanční prostředky na pomoc občanům s investicemi do energetické účinnosti, nových systémů vytápění a chlazení a čistší mobility na základě
vnitrostátních sociálních plánů pro klimatická opatření. Ty by měly členské státy předložit Komisi do konce června 2024. Rozpočet fondu je navržen ve výši 72,2 miliardy EUR na
období 2025-2032, z toho 23,7 miliardy EUR pro roky 2025-2027 a 48,5 miliardy EUR pro roky 2028-2032. Financování by mělo být zajištěno na základě cílené změny rozpočtu EU
s použitím částky odpovídající 25 % očekávaných příjmů z obchodování s emisemi z paliv používaných v budovách a v silniční dopravě. Podpora z fondu by byla poskytována až do
výše 50 % nákladů na podpůrná opatření obsažená v plánech, zbytek financování by zajistily členské státy. Celkem by tak díky fondu bylo na sociálně spravedlivý přechod
mobilizováno 144,4 miliardy EUR.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na sedmém zasedání smluvních stran Aarhuské úmluvy, pokud jde o věci
ACCC/C/2008/32 a ACCC/C/2015/128 týkající se dodržování úmluvy
Aarhuská úmluva je vícestranná dohoda o životním prostředí uzavřená pod záštitou Evropské hospodářské komise OSN, která upravuje přístup k informacím, účast veřejnosti na
rozhodování a přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Jejími smluvními stranami jsou všechny členské státy EU. Provádění úmluvy orgány a subjekty EU
upravuje nařízení (ES) č. 1367/2006 (Aarhuské nařízení). Smluvní strany Aarhuské úmluvy se scházejí každé čtyři roky a jeden ze stálých bodů na pořadu jednání se týká
dodržování úmluvy smluvními stranami. Na svém sedmém zasedání ve dnech 18.–20. října 2021 má zasedání smluvních stran přijmout rozhodnutí o dodržování úmluvy Evropskou
unií. V reakci na nález Výboru pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy ACCC/C/2008/32, který konstatoval nedostatky v přístupu k právní ochraně na úrovni EU, navrhla
Komise změnu Aarhuského nařízení, o němž bylo dosaženo politické dohody 12. července 2021 a který zjištěné problémy řeší. V souvislosti s nálezem ACCC/C/2015/128, který se
týká výjimek pro státní podporu podle Aarhuského nařízení, se Komise zavázala nález posoudit, zveřejnit výsledek tohoto posouzení do konce roku 2022 a předložit případná
opatření k řešení tohoto problému do konce roku 2023. Na nadcházejícím zasedání smluvních stran by tak EU měla schválit nález ve věci ACCC/C/2008/32 (s výhradou ustanovení
tohoto návrhu rozhodnutí Rady) a vzít na vědomí nález ve věci ACCC/C/2015/128, ale požádat o odložení jeho schválení na osmé zasedání smluvních stran, které proběhne v roce
2025.
11557/21

COM(2021) 532 final

2021/0283(NLE)

st11557.cs21.pdf (558 KB, 6. 9. 2021)
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Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - 2021 Strategic Foresight Report - The EU’s capacity and freedom to act Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o strategickém výhledu 2021 - Schopnost a svoboda EU jednat
Komise předkládá druhou zprávu o strategickém výhledu, jejímž cílem je identifikovat aktuální globální trendy a určit klíčové oblasti činnosti, které mohou podpořit otevřenou
strategickou autonomii EU. Zpráva se tentokrát zaměřuje na schopnost a svobodu EU jednat a zdůrazňuje zásadní význam schopnosti přijmout dnes ambiciózní cíle a řešení
založená na vlastních hodnotách a zájmech pro budoucnost EU.
Zpráva určuje čtyři hlavní globální trendy, které schopnost a svobodu EU jednat ovlivní v následujících desetiletích: 1) změna klimatu a další výzvy v oblasti životního prostředí, 2)
digitální hyperkonektivita a technologická transformace, 3) tlak na demokracii a hodnoty a 4) změny ve světovém řádu a demografii. Stanovuje 10 klíčových oblastí činnosti, v
nichž může EU posílit svou otevřenou strategickou autonomii a celosvětové vedoucí postavení. Jsou jimi:
1. zajištění udržitelných a odolných zdravotních a potravinových systémů;
2. zajištění dekarbonizované a cenově dostupné energie;
3. posílení kapacit v oblasti správy dat, umělé inteligence a špičkových technologií;
4. zabezpečení a diverzifikace dodávek kritických surovin;
5. zajištění celosvětové „výhody prvního tahu“ při stanovování norem;
6. budování odolných hospodářských a finančních systémů, které obstojí i v budoucnu;
7. rozvíjení a udržení dovedností a talentů v souladu s ambicemi EU;
8. posílení bezpečnostních a obranných kapacit a přístupu do vesmíru;
9. spolupráce s globálními partnery na prosazování míru, bezpečnosti a prosperity pro všechny a
10. posílení odolnosti institucí.
Komise tuto zprávu zohlední při stanovování politických priorit a přípravě pracovního programu na příští rok. Příští zpráva o strategickém výhledu se zaměří na propojení
ekologické a digitální transformace, konkrétně na to, jak se mohou vzájemně posilovat, včetně využití nově vznikajících technologií.
11601/21

COM(2021) 750 final

st11601.en21.pdf (1 MB, 10. 9. 2021)

10. 9. 2021 10. 9. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě týkající se čl. 7 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 2271/96 („blokovací nařízení“)
Účelem nařízení (ES) č. 2271/96 ("blokovací nařízení") je bránit se proti uplatňování zákonů, nařízení a jiných právních předpisů zemí, které nejsou členy EU a které mají za cíl
regulovat činnosti fyzických a právnických osob spadajících pod pravomoc členských států, mimo území těchto zemí. EU zásadně považuje extrateritoriální uplatňování sankcí za
rozporné s mezinárodním právem. Osoby a společnosti informují Komisi o tom, jak extrateritoriální sankce ovlivňují jejich hospodářské nebo finanční zájmy. Předkládaná zpráva
podrobně popisuje oznámení obdržená od změny blokovacího nařízení v roce 2018 a reaktivace hlavy III a hlavy IV Helms-Burtonova zákona Spojenými státy v roce 2019.
V období od 1. srpna 2018 do 1. března 2021 obdržela Komise celkem 63 oznámení, z toho 35 v souvislosti se sankcemi USA vůči Kubě a 28 v souvislosti se sankcemi USA vůči
Íránu. Oznámení zaslaly osoby a subjekty z dvanácti různých členských států. Zjištěné negativní účinky zahrnovaly především správní a soudní řízení ve Spojených státech (28
oznámení) a dále nepříznivé účinky související s bankovními činnostmi nebo jinými finančními službami (omezení přístupu, jednostranné ukončení poskytování služeb; 18
oznámení), nepříznivé účinky způsobené jedním nebo několika obchodními partnery (ukončení obchodních vztahů; 15 oznámení) a neochotu investovat nebo podnikat v zemích, na
které se vztahují uvedené extrateritoriální zákony. Pokud jde o soudní výklad blokovacího nařízení, byla Komise informována od dvou řízeních před soudy EU (jedna žádost o
rozhodnutí o předběžné otázce a jedna žaloba na zrušení rozhodnutí) a deseti řízeních před soudy členských států EU. S ohledem na stále častější uplatňování těchto sankcí bude
tato zpráva využita jako podklad pro diskusi o provádění sdělení o podpoře otevřenosti, síly a odolnosti evropského hospodářského a finančního systému přijatého v lednu 2021 a
pro debatu o politických možnostech modernizace souboru nástrojů EU proti účinkům nezákonného extrateritoriálního uplatňování jednostranných sankcí třetích zemí vůči
jednotlivcům a subjektům v EU.
11593/21

COM(2021) 535 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Čtrnáctá finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Evropském zemědělském a záručním fondu:
rozpočtový rok 2020
Komise předkládá pravidelnou finanční zprávu o Evropském zemědělském záručním fondu (EZZF) za rok 2020. Rozpočet fondu na rok 2020 činil 43 410,1 milionu EUR v
prostředcích na závazky a 43 380,0 milionu EUR v prostředcích na platby. Skutečné čerpání prostředků na závazky dosáhlo částky 44 314,8 milionu EUR a prostředků na platby
částky 44 254,6 milionů EUR (včetně využití účelově vázaných příjmů). Dominantní složku rozpočtu tvořily tradičně měsíční platby členským státům v rámci sdíleného řízení ve
schválené výši 44 011,7 milionu EUR, přičemž skutečně vyplaceno bylo 43 707,2 milionu EUR. Celkové čerpání prostředků EZZF dosáhlo výše 44 314,8 milionu EUR. Nevyčerpaný
zůstatek účelově vázaných příjmů za rok 2020 ve výši 55,5 milionu EUR byl automaticky převeden do rozpočtu na rok 2021.
11624/21

COM(2021) 538 final, SWD(2021) 239 final

st11624.cs21.pdf (717 KB, 7. 9. 2021)
Přílohy:
st11624-ad01.cs21.pdf (612 KB, 7. 9. 2021)

7. 9. 2021 7. 9. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Čtrnáctá finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV): rozpočtový rok 2020
Komise předkládá pravidelnou finanční zprávu o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rok 2020. Rozpočet fondu na rok 2020 činil 14 699 milionu EUR v
prostředcích na závazky a 13 120 milionu EUR v prostředcích na platby na programové období 2014-2020. Dominantní složku rozpočtu tvořily tradičně programy rozvoje venkova
EZFRV, kde rozpočet počítal s částkou 14 675 milionů EUR, přičemž skutečně vyplaceno bylo 14 569 milionů EUR. ČR bylo v rámci této položky přiděleno 321 615 103 EUR a v
roce 2020 jí bylo skutečně vyplaceno 404 124 382 EUR. Při provádění programů rozvoje venkova EZFRV na období 2014–2020 bylo do konce roku 2020 celkově dosaženo míry
čerpání v průměrné výši 71 %. Účelově vázané příjmy ve výši 240 milionů EUR byly automaticky přeneseny z roku 2020 do roku 2021. Celková částka zrušení přidělení prostředků
na závazek od začátku programového období 2014–2020 činí 16,5 milionu EUR.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech získaných během postupů registrace humánních léčivých přípravků a dozoru nad nimi v souladu s
požadavky stanovenými v právních předpisech EU týkajících se humánních léčivých přípravků
Komise předkládá souhrnnou zprávu o zkušenostech získaných při provádění centralizovaných a decentralizovaných postupů a postupů vzájemného uznávání pro humánní léčivé
přípravky. Zpráva odkazuje na Farmaceutickou strategii pro Evropu a poslouží jako podklad k jejímu provádění a doplňuje probíhající revize nařízení EU o léčivých přípravcích pro
vzácná onemocnění a o léčivých přípravcích pro děti a nařízení o systému poplatků Evropské agentury pro léčivé přípravky. Doplňuje ji podpůrná externí studie.
Ze zprávy i studie vyplývá, že EU má celkově dobře fungující systém registrace léčivých přípravků, avšak existuje určitý prostor pro zlepšení, zejména pokud jde o jeho účinnost.
Konkrétně je třeba se zaměřit na: zvýšení kapacity pro řešení nouzových potřeb a nedostatků prostřednictvím poregistračních postupů; zlepšení koordinace mezi agenturou EMA,
příslušnými vnitrostátními orgány a orgány odpovědnými za hodnocení zdravotnických technologií; zefektivnění určitých postupů; zlepšení koordinace mezi výbory agentury EMA;
rozvoj digitálních dovedností a infrastruktury nebo zpracování výrobků, které leží na hranici mezi léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky. Studie proběhla před brexitem a
pandemií covidu-19, avšak komplexní poznatky související s těmito událostmi budou zohledněny v následných opatřeních, především v rámci provádění Farmaceutické strategie
pro Evropu. Ta se zaměří mimo jiné na řešení nedostatků léčivých přípravků; zefektivnění postupů a správy životního cyklu, včetně postupů týkajících se změn; prohloubení
spolupráce mezi odvětvími a příslušnými stranami napříč životním cyklem léčivých přípravků a zajištění příslušných odborných znalostí v síti. Na základě
zhodnocení farmaceutických právních předpisů bude rozhodnuto o přijetí případných legislativních opatření.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany
Komise předkládá čtvrtou zprávu o provádění nařízení (ES) č. 862/2007, které stanoví společná pravidla pro vypracovávání evropských statistik v oblasti migrace a mezinárodní
ochrany v EU. Zpráva informuje o pokroku dosaženém členskými státy a Komisí při provádění nařízení od roku 2018.
Dostupnost a kvalita údajů se ustálila na vysoké úrovni u všech souborů údajů. Bylo přijato nařízení (EU) 2020/851, které podstatně aktualizuje statistiku o azylu a řízené migraci a
zavádí nové proměnné, podrobnější členění a častější sběr údajů pro referenční období od roku 2021. Přetrvávají některé problémy s úplností statistik dublinského řízení, přesností
údajů o mezinárodní migraci a soudržností definic a použití populačního základu mezi mezinárodními migračními toky a ostatními demografickými statistikami. Statistiky
vypracované podle nařízení (ES) č. 862/2007 jsou volně dostupné a dlouhodobě patří k nejčastěji konzultovaným evropským statistikám. V zájmu zajištění mezinárodní soudržnosti
těchto statistik Eurostat úzce spolupracuje s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu a agenturou Frontex a je členem skupiny odborníků OSN zabývající se statistikami o
uprchlících a vnitřně vysídlených osobách a řídící skupiny EHK OSN pro statistiky v oblasti migrace. V návaznosti na aktualizaci nařízení v roce 2020 zahájil Eurostat pilotní
projekt nových statistik o azylu a řízené migraci. První národní pilotní studie by měly být zahájeny v roce 2022. Dále je třeba provést modernizaci zdrojů údajů a informačních
systémů, přičemž vnitrostátní poskytovatelé údajů obdrží na tuto činnost v nadcházejících letech odpovídající finanční podporu z rozpočtu EU. V souvislosti s přetrvávajícími
problémy u statistik o mezinárodní migraci (nedostatky v údajích, nedostatečná včasnost a četnost sběru údajů, nedostatečná geografická podrobnost) by měl být v budoucnu
komplexně revidován právní rámec, který se týká sčítání lidu, domů a bytů, demografie a statistiky o mezinárodní migraci.
11584/21

COM(2021) 489 final

st11584.cs21.pdf (546 KB, 7. 9. 2021)

6. 9. 2021 7. 9. 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném
trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie
Komise předkládá zprávu o provádění směrnice (EU) 2017/1371 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (směrnice PIF).
Lhůta pro provedení směrnice do vnitrostátního práva uplynula dne 6. července 2019. Ve stanoveném termínu oznámilo úplné provedení směrnice pouze 12 členských států,
zbývajících 14 tak učinilo do dubna 2021. Z hodnocení oznámených prováděcích opatření vyplývá, že všechny členské státy provedly hlavní ustanovení směrnice. Byly však zjištěny
problémy ohledně souladu se směrnicí, zejména pokud jde o: definici podvodu poškozujícího finanční zájmy Unie (článek 3), definici "úřední osoby" (v obou případech přibližně v
polovině členských států), definice aspektů čl. 4 odst. 1 (praní peněz), čl. 4 odst. 2 (korupce) a čl. 4 odst. 3 (zpronevěra; v několika členských státech) a navádění k trestným činům
podle článků 3 a 4 a pomoc při jejich páchání (v několika málo členských státech). Mezi další problematické oblasti z hlediska souladu patří odpovědnost právnických osob, sankce
pro fyzické osoby, výkon soudní příslušnosti nebo promlčecí doby. Pouze několik málo členských stáů také stanovilo výslovnou a konkrétní každoroční povinnost předložit Evropské
komisi statistické údaje. Provedení směrnice je tak třeba zlepšit, což bude od členských států vyžadovat další legislativní opatření.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategický plán zavádění nastiňující soubor
doplňkových opatření na podporu rychlého zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
Předkládaný strategický plán je součástí balíčku "Fit for 55". Doplňuje návrh nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a obsahuje soubor doplňkových opatření na
podporu rychlejšího zavádění této infrastruktury. Opatření zahrnují: zlepšení postupů plánování a povolování; využívání veřejných zakázek a veřejné podpory; využití národních
plánů obnovy; posílení a lepší zacílení finanční podpory na úrovni EU v novém víceletém finančním rámci 2021-2027 (Nástroj pro propojení Evropy, Horizont Evropa, fondy v rámci
politiky soudržnosti, program InvestEU); identifikaci zbývajících technologických překážek a urychlení standardizace; vytvoření rámce pro získávání kvalitních údajů a jejich
správu na podporu rozvoje elektromobility; zajištění široké spolupráce mezi zúčastněnými stranami napříč členskými státy i odvětvími.
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