
SK 

1. Všeobecná spôsobilosť, angažovanosť na európskej úrovni a osobná nezávislosť
 

Od ukončenia svojho štúdia medzinárodných vzťahov a po mojom vstupe do diplomatických
služieb v roku 1990 som sa takmer 20 rokov aktívne zaoberal záležitosťami EÚ. Podrobné znalosti
o  inštitúciách EÚ som získal  najmä počas piatich rokov môjho pôsobenia vo funkcii  stáleho
predstaviteľa Slovenska pri EÚ, neskôr počas mojich mandátov komisára pre vzdelávanie a kultúru
na konci funkčného obdobia prvej Barrosovej Komisie a za posledných päť rokov môjho mandátu
komisára a podpredsedu zodpovedného za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. Aby som
získal demokratický mandát, úspešne som v roku 2014 na Slovensku kandidoval vo voľbách do
Európskeho parlamentu.
 
Počas môjho súčasného mandátu som sa pri svojej práci zameral na vykonávanie Lisabonskej
zmluvy a modernizáciu európskej verejnej služby. To si vyžaduje dobrú tímovú prácu s ostatnými
členmi kolégia, keďže najmä medziinštitucionálne otázky sa týkajú mnohých rôznych politických
oblastí.  Odjakživa som sa veľmi  zaujímal  o  prácu kolégia  a  aktívne som sa zúčastňoval  na
diskusiách týkajúcich sa kľúčových iniciatív – v tejto praxi by som chcel pokračovať aj v rámci
nového mandátu, aby som dosiahol pokrok vo vykonávaní strategického programu Komisie. Moja
zodpovednosť za administratívnu reformu a personálne záležitosti vo všeobecnosti mi umožnila
získať aj podrobné znalosti o vnútorných pravidlách a pracovných metódach. Počas môjho celého
mandátu  v  Komisii  boli  mojimi  hlavnými  zásadami  úzky  vzťah a  konštruktívna spolupráca s
Európskym  parlamentom.  V  mene  Komisie  som  rokoval  o  rámcovej  dohode  s  Európskym
parlamentom a zaviedol som štruktúrovaný dialóg medzi oboma inštitúciami. Pravidelne som
navštevoval Parlament, zúčastňoval som sa nielen na plenárnych zasadnutiach a činnostiach
výborov týkajúcich sa mojich oblastí politiky, ale aj na konferencii predsedov výborov a konferencii
predsedov  –  a  navyše  som intenzívne  rozvíjal  bilaterálne  kontakty  s  váženými  poslancami
Parlamentu. Podľa mňa to tvorí základný predpoklad úspešného mandátu a dúfam, že budem
môcť tieto veľmi cenné skúsenosti z uplynulých rokov využiť počas nasledujúceho mandátu.
 
Ako zástupca Komisie som okrem toho v Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) udržiaval úzke
pracovné vzťahy s  členskými  štátmi,  pokiaľ  ide o  veľkú škálu  európskych otázok,  najmä pri
príprave programu Európskej  rady.  Vďaka pravidelným prezentáciám pracovného programu
Komisie a rokovaniam o novom finančnom výhľade v GAC som si  utvoril  dobrú predstavu o
kľúčových rozpočtových a programových záležitostiach v budúcich rokoch. Počas môjho funkčného
obdobia  som bol  poverený  aj  udržiavaním vzťahov  s  národnými  parlamentmi  v  súvislosti  s
novovytvoreným mechanizmom subsidiarity,  ktorý  je  veľmi  dôležitý  aj  pre  oblasť  dopravy  a
vesmíru. Okrem toho som zastupoval Komisiu počas rokovaní o vytvorení Európskej služby pre
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Ktoré aspekty Vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité nato, aby ste sa
stali komisárom a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za ktorú by
ste  mali  niesť  zodpovednosť?  Čo  Vás  motivuje?  Ako  budete  prispievať  k  návrhu
strategického  plánu  Komisie?

Aké  záruky  nezávislosti  môžete  poskytnúť  Európskemu  parlamentu  a ako  by  ste
zabezpečili,  aby žiadna Vaša činnosť v minulosti,  súčasnosti  ani  budúcnosti  nemohla
spochybniť  plnenie Vašich úloh v rámci  Komisie?
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vonkajšiu činnosť (a pri následnom preskúmaní), čo mi umožnilo, aby som svoj intenzívny záujem
o medzinárodné záležitosti ešte viac prehĺbil a rozšíril.
 
Počas  súčasného mandátu  som okrem toho  predložil  návrhy  a  viedol  úspešné rokovania  v
súvislosti s kľúčovými témami, ako je európska iniciatíva občanov, návrh o európskych politických
stranách, spoločný prístup k agentúram, spoločná dohoda o delegovaných aktoch a register
transparentnosti, čo podľa môjho názoru dokazuje moje hlboké odhodlanie podporovať všeobecný
európsky záujem v oblastiach, ktoré sú dôležité aj pre portfólio doprava a vesmír. V neposlednom
rade mi mnohé diskusie a rozhodnutia, ktoré táto Komisia prijala v súvislosti s hospodárskou a
finančnou krízou, na ktorých som sa aktívne zúčastňoval, jasne ukázali, aké dôležité sú rozsiahle
investície do európskej infraštruktúry, ak chceme vytvárať viac pracovných miest a rast a zachovať
konkurencieschopnosť Európy.
 
Doprava  a  vesmír  sú  dôležité  európske  politické  oblasti  so  silným  medziinštitucionálnym,
medzinárodným a prierezovým rozmerom. Vzhľadom na uvedené si myslím, že mám potrebnú
kvalifikáciu a skúsenosti, aby som v rámci nového mandátu vykonával funkciu komisára, ktorý
bude zastupovať všeobecný európsky záujem najmä v tejto oblasti.
 
Som plne oboznámený s povinnosťami uvedenými v článku 17 ods. 3 ZEÚ, v článkoch 245 a 339
ZFEÚ a v Kódexe správania komisárov, kde sa stanovujú základné záruky pre nezávislosť a etické
zásady, ktorými sa musia členovia Komisie riadiť, a som pevne odhodlaný tieto povinnosti plniť.
Konkrétne by som neprijímal pokyny od žiadnej vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu, zdržal by
som sa akéhokoľvek konania nezlučiteľného s povahou mojej funkcie, počas môjho funkčného
obdobia by som nevykonával žiadnu inú platenú ani neplatenú pracovnú činnosť a rešpektoval by
som povinnosť konať čestne a zdržanlivo pri prijímaní určitých funkcií alebo výhod po skončení
môjho funkčného obdobia.  Predložil  som svoje vyhlásenie o záujmoch, ktoré je stanovené v
Kódexe správania komisárov, a v prípade akýchkoľvek zmien ho budem pravidelne aktualizovať.
Na záver by som chcel zdôrazniť, že počas môjho predchádzajúceho a súčasného mandátu člena
Európskej komisie som v plnej miere rešpektoval literu a ducha zmlúv EÚ, ako aj povinnosť konať
v európskom záujme.
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2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom
 

Kolegialita je hlavnou zásadou a základným pilierom dobre fungujúcej Komisie, ku ktorým som sa
počas svojich minulých mandátov aj súčasného mandátu v Komisii vždy neobmedzene hlásil. Ako
člen kolégia by som sa v prvom rade venoval portfóliu, ktoré mi zveril novozvolený predseda. Svoje
povinnosti by som vykonával v úzkej spolupráci s ostatnými členmi Komisie a v súlade s politickými
usmerneniami a pracovnými metódami, ktoré stanovil novozvolený predseda. Pokiaľ ide o prácu
mojich vlastných útvarov, som odhodlaný niesť politickú zodpovednosť za ich činnosť v rámci
oblasti mojej pôsobnosti bez toho, aby bola dotknutá zásada kolegiality. Vzťahy medzi mojím
kabinetom, útvarmi a mnou by boli založené na lojálnosti, dôvere, transparentnosti, obojstrannom
toku informácií a vzájomnej pomoci.
 
Plne rešpektujúc zodpovednosť ostatných členov by som chcel v prípade, že moja nominácia na
funkciu komisára bude potvrdená, v čo najširšej možnej miere prispievať k rozhodnutiam Komisie
svojimi skúsenosťami, odbornými znalosťami a ideami s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky vo
všeobecnom európskom záujme.  Chcel  by som predovšetkým zabezpečiť,  aby naše politiky
vychádzali zo širokého konsenzu v rámci EÚ dosiahnutého na základe partnerstva s Európskym
parlamentom  a  ostatnými  inštitúciami  EÚ.  Spolu  s  ostatnými  členmi  by  som  niesol  plnú
zodpovednosť  za  prijaté  rozhodnutia.  
 
Keďže som v mene Komisie rokoval o súčasnej rámcovej dohode s Európskym parlamentom, som
si plne vedomý potreby rovnakého zaobchádzania s obomi spoluzákonodarcami a o tejto potrebe
som  hlboko  presvedčený.  Považujem  to  nielen  za  zákonnú  požiadavku  v  rámci  riadneho
legislatívneho postupu, ale aj ako člen kolégia, ktorý má zodpovednosť voči priamo zvoleným
poslancom  Európskeho  parlamentu.  Preto  by  som  sa  v  maximálnej  miere  usiloval  zaistiť
konštruktívny politický dialóg s Európskym parlamentom a jeho výbormi založený na otvorenosti,
transparentnosti,  vzájomnej  dôvere,  pravidelnom podávaní  správ  a  výmene informácií,  aby
Európsky parlament mohol účinne vykonávať svoju demokratickú kontrolu. Chcel by som potvrdiť
moju  plnú podporu zámeru novozvoleného predsedu Komisie  posilniť  osobitný  vzťah medzi
Európskym parlamentom a Komisiou, a som pripravený, rovnako ako počas celého súčasného
mandátu,  udržiavať  pravidelný  štruktúrovaný  dialóg  s  výbormi,  osobne  sa  zúčastňovať  na
dôležitých rokovaniach v rámci trialógu a veľmi úzko spolupracovať s Európskym parlamentom na
základe  rámcovej  dohody.  Platí  to  najmä  pre  vytváranie  a  udržiavanie  intenzívnych  a
úzkych vzťahov s oboma výbormi súvisiacimi s mojím portfóliom (TRAN a ITRE), kde by som chcel
pokračovať v mojej obvyklej praxi zúčastňovať sa v prípade pozvania na všetkých zasadnutiach
výboru, pravidelne a priamo si vymieňať informácie s predsedom parlamentných výborov, byť k
dispozícii na bilaterálnych zasadnutiach a pri priamej komunikácii so všetkými členmi výborov, ako
aj poskytovať včasné a jasné informácie a prijímať následné opatrení vyplývajúce z názorov
vyjadrených na týchto zasadnutiach. V tejto súvislosti plne podporujem ustanovenia rámcovej
dohody,  podľa  ktorej  má  Komisia  poskytnúť  písomné  odpovede  na  uznesenia  Európskeho
parlamentu do troch mesiacov. V plnej miere podporujem aj odhodlanie novozvoleného predsedu
venovať mimoriadnu pozornosť požiadavke Parlamentu týkajúcej sa legislatívnych návrhov podľa
článku 225 ZFEÚ.
 
V priebehu môjho súčasného funkčného obdobia v úlohe podpredsedu Komisie zodpovedného za
medziinštitucionálne vzťahy a administratívu som bol zodpovedný aj za iniciatívu Komisie za
transparentnosť. V tejto súvislosti som si vedomý dôležitosti transparentnosti voči Európskemu
parlamentu a som o nej  hlboko presvedčený.  Preto som odhodlaný v plnej  miere vykonávať
rozsiahle ustanovenia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou,
pokiaľ ide o transparentnosť a tok informácií medzi týmito dvoma inštitúciami. Okrem toho naďalej
plne podporujem širšie úsilie Komisie presadzovať väčšiu transparentnosť vo vzťahu k širokej
verejnosti a zabezpečiť čo najrozsiahlejšie konzultácie ako súčasť procesu tvorby politiky, ku
ktorému som prispieval počas môjho súčasného mandátu. Plne podporujem výzvu novozvoleného
predsedu Junckera na väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o kontakty so zainteresovanými stranami
a lobistami, ako ich vyjadril vo svojich politických usmerneniach. Zaväzujem sa zverejniť všetky

Ako by  ste  posúdili  svoju  úlohu člena  kolégia  komisárov? V čom by  podľa  Vás  mala
spočívať Vaša zodpovednosť voči Parlamentu za Vaše kroky a za činnosť Vašich útvarov?

Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti,
posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich z pozícií
Parlamentu a  jeho požiadaviek  týkajúcich sa  legislatívnych iniciatív?  Ste  v súvislosti
s plánovanými  iniciatívami  alebo  prebiehajúcimi  postupmi  pripravený  poskytovať
Parlamentu  rovnaké  informácie  a dokumenty  ako  Rade?
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kontakty a stretnutia s profesijnými organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami v
súvislosti s otázkami tvorby politiky EÚ alebo jej vykonávania. 
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Otázky Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 

Jednotný európsky dopravný priestor má pre ekonomiku zásadný význam a predstavuje základ
konkurencieschopnosti priemyslu a mobility občanov na celom kontinente. V súlade s politickými
usmerneniami novozvoleného predsedu Junckera bude dobudovanie vnútorného trhu patriť medzi
moje priority. 
 
V prípade, že moja nominácia na funkciu komisára bude potvrdená, mám v úmysle pracovať na
troch úrovniach:
 
Po prvé zabezpečím riadne a včasné vykonávanie už prijatých legislatívnych a nelegislatívnych
aktov prostredníctvom dialógu s vnútroštátnymi orgánmi, zainteresovanými stranami, sociálnymi
partnermi a verejnosťou, ale v prípade potreby aj pomocou všetkých právnych prostriedkov, ktoré
má Komisia k dispozícii. Správne uplatňovanie práva EÚ nemôže byť predmetom diskusie.
 
Po druhé budem aktívne spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou s cieľom dosiahnuť
rýchle  prijatie  prejednávaných  legislatívnych  návrhov,  ktoré  slúžia  na  doplnenie  alebo
prispôsobenie pravidiel vnútorného trhu, napríklad pravidiel, ktoré obsahuje štvrtý železničný balík
a balík o Jednotnom európskom nebi, ak mám spomenúť aspoň dva. 
 
Po tretie zvážim aj to, či sú potrebné ďalšie návrhy, napríklad na zjednodušenie existujúceho
acquis, riešenie pretrvávajúcich technických prekážok a regulačných obmedzení alebo podporu
inovácií,  pokiaľ  to  prispeje  k  efektívnejšej  doprave  a  k  vytvoreniu  jednotného  európskeho
dopravného priestoru. Vo všetkých svojich návrhoch zohľadním environmentálny, ekonomický a
sociálny vplyv legislatívneho rámca. Tieto aspekty sú rozhodujúce z hľadiska prijatia zo strany
občanov. 
 
Spolu s Európskym parlamentom by som chcel vypracovať novú spoločnú stratégiu pre dopravu.
Preto preskúmam stav realizácie bielej knihy o doprave z roku 2011 a s Európskym parlamentom a
novým kolégiom vstúpim do dialógu o jej revízii.
 
Každý nový legislatívny návrh sa musí vypracovať na základe úplného hodnotenia a podrobných
konzultácií  so zainteresovanými stranami so zohľadnením skúseností  v  členských štátoch a
záverov  spoľahlivých  hodnotení  vplyvu.  Pri  týchto  hodnoteniach  budem  venovať  osobitnú
pozornosť tomu, aby sa vnútroštátnym správnym orgánom, občanom a spoločnostiam (najmä
MSP) neukladali ďalšie a zbytočné regulačné povinnosti. V prípade, že moja nominácia na funkciu
komisára  bude  potvrdená,  budem  úzko  spolupracovať  s  kolegami  komisármi  a  najmä  s
podpredsedom zodpovedným za lepšiu právnu reguláciu. Okrem toho budem venovať mimoriadnu
pozornosť  sociálno-ekonomickému vplyvu opatrení,  okrem iného tvorbe pracovných miest  a
bezpečnosti,  a  aspektom subsidiarity  –  či  sú  právne  predpisy  na  úrovni  EÚ  najúčinnejším
nástrojom.  
 

3.  Dokončenie  budovania  jednotného európskeho dopravného priestoru a  satelitných
navigačných systémov EÚ

Aké  konkrétne  legislatívne  a  nelegislatívne  iniciatívne  návrhy  mienite  predložiť  na
dobudovanie vnútorného trhu dopravy a vytvorenie skutočne jednotného európskeho
dopravného priestoru pre všetky druhy dopravy (jednotný európsky železničný priestor,
jednotné  európske  nebo,  európsky  priestor  námornej  dopravy  bez  bariér,  atď.)?  Ako
zabezpečíte, aby bolo otvorenie dopravných trhov vrátane cestnej kabotáže v súlade s
požiadavkou tvorby pracovných miest, kvality zamestnanosti a pracovných podmienok,
predchádzania  sociálnemu dumpingu,  vysokej  kvality  služieb  a  lepšej  bezpečnosti  a
konkurencieschopnosti prevádzkovateľov dopravy (najmä MSP)? Ako plánujete riešiť veľké
rozdiely v dopravnej infraštruktúre v celej Únii a otázku slabej prepojenosti mnohých oblastí
EÚ?  S  akými  opatreniami  počítate  na  podporu  investícií,  zabezpečenie  účinnejšieho
financovania dopravnej infraštruktúry a na podporu rozvoja transeurópskych dopravných
sietí? Môžete nás ubezpečiť, že Komisia bude starostlivo a priebežne hodnotiť vykonávanie
nástroja  Spájame  Európu  a  uplatňovať  zásadu  „využiješ  alebo  stratíš“  v  súlade  s
nariadením? Aká je vaša predstava o budúcnosti európskej politiky v oblasti kozmického
priestoru a o včasnej  realizácii  fáz rozmiestňovania a využívania programov satelitnej
navigácie EÚ? Ako vidíte budúce úlohy a právomoci EÚ v oblasti dopravy a vesmírnych
agentúr pri vykonávaní politík Únie v týchto oblastiach?
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Otvorenie trhu nie je samoúčelné, ale je prostriedkom na optimalizáciu efektívnosti, ktorým sa
vytvoria základy pre rast  a tvorbu pracovných príležitostí,  s  osobitným dôrazom na kvalitu a
efektívnosť dopravných služieb v prospech našich občanov, pracovníkov a hospodárske subjekty.
Nové  návrhy  by  mali  systematickejším  spôsobom  obsahovať  doložky  o  preskúmaní  so
strednodobým hodnotením sociálneho vplyvu, aby sa mohli obmedziť akékoľvek negatívne účinky. 
 
V prípade, že moja nominácia na funkciu komisára bude potvrdená, chcem zároveň zlepšiť kultúru
dodržiavania predpisov a zvýšiť účinnosť a jednotnosť postupov presadzovania sociálneho práva v
odvetví dopravy, aby sa zabránilo pretekom ku dnu, chcem zachovať služby všeobecného záujmu
a zabezpečiť, aby zamestnanci v tomto sektore presne poznali svoje práva na základe právnych
predpisov EÚ, a tak zabrániť sociálnemu dumpingu. 
 
Obnovím  sociálny  dialóg  ako  účinný  mechanizmus  na  zlepšenie  zručností,  kvalifikácií  a
pracovných podmienok v sektore, ktorý rieši problém starnúcej pracovnej sily a ktorý má ťažkosti
pri získavaní mladých ľudí hľadajúcich zamestnanie. Chcel by som prispieť k tomu, aby bola práca
v sektore dopravy atraktívnejšia, najmä pre mladých ľudí.
 
Okrem dobre navrhnutých pravidiel pre vnútorný trh potrebuje jednotný európsky dopravný priestor
modernú dopravnú infraštruktúru. V tejto súvislosti tvoria jasný základ pre opatrenia usmernenia
pre  transeurópsku dopravnú sieť  (TEN-T)  a  Nástroj  na  prepájanie  Európy  (NPE).  Finančné
prostriedky NPE by sa mali použiť predovšetkým na strategické investície, ktoré vytvárajú pridanú
hodnotu pre ekonomiku EÚ. Tieto investície sú zároveň významným faktorom pre podporu inovácií
v  Európe.  Ďalšie  investície  by  sa  mali  zamerať  najmä  na  veľké  cezhraničné  projekty  a
problematické miesta v multimodálnych koridoroch TEN-T, čo sú oblasti, do ktorých sa členské
štáty zdráhali  investovať.  Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) poskytne v prípade
projektov  v  oblasti  infraštruktúry,  výskumu  a  inovácií  v  doprave,  ale  aj  v  energetike  a
telekomunikáciách, odborné znalosti a zabezpečí kvalitné riadenie programov. Chcem skoncovať s
nesúrodosťou infraštruktúry, kde chýbajú prepojenia najmä na hraniciach, a plánujem dokončiť
celoeurópsku sieť. Tieto investície by mali podporovať aj inteligentné systémy riadenia dopravy a
logistické riešenia, ktoré nám umožnia čo najlepšie využívať existujúcu infraštruktúru. Nastal čas
uskutočniť dohodnuté pracovné plány pre každý koridor, dokončiť projekty a zodpovedajúcim
spôsobom prideliť prostriedky na urýchlenie ich realizácie. Nastal čas splniť záväzky a poskytnúť
občanom aj podnikom výhody spočívajúce v kratších, bezpečnejších a spoľahlivejších cestách.
 
Budovanie a údržba efektívnych a udržateľných transeurópskych dopravných sietí si vyžaduje
obrovské  investície,  ktoré  sa  nemôžu  financovať  len  z  verejných  grantov  z  európskych,
vnútroštátnych alebo miestnych rozpočtov. Budeme musieť použiť súkromné finančné prostriedky
a na ten účel vytvoriť projekty. Prilákanie ďalších investícií vo výške 300 miliárd EUR, investícií
oznámených  novozvoleným  predsedom  Junckerom  si  bude  vyžadovať  inovačné  myslenie.
Súčasťou riešenia bude musieť byť spájanie verejného a súkromného financovania konkrétnych
projektov alebo skupín projektov, aby sa maximalizoval pákový efekt. Komisia poskytne podporu,
aby sa zabezpečilo, že na vnútroštátnej a európskej úrovni budú existovať potrebné regulačné
podmienky,  aby  sa  podporili  investície  a  zvýšila  sa  absorpčná  kapacita  a  aby  sa  podporili
súkromné  investície  poskytnutím  väčšej  právnej  istoty  a  prístupu  k  investorom.  
 
Chcem posilniť aj koordináciu s kľúčovými partnermi, ako sú Európska investičná banka a národné
alebo regionálne rozvojové banky, ktoré majú potrebné odborné znalosti  v oblasti  prípravy a
realizácie projektov. Okrem toho budeme musieť maximalizovať synergie medzi Nástrojom na
prepájanie Európy a európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF), najmä Kohéznym
fondom, tým, že na transeurópske dopravné siete použijeme viac takýchto prostriedkov, aby sa
urýchlilo budovanie integrovanej siete. V neposlednom rade musí Nástroj na prepájanie Európy
zostať verný svojej zásade, podľa ktorej sa financujú len tie najvyspelejšie projekty, ktoré prinášajú
skutočnú európsku pridanú hodnotu.  To znamená nielen pridelenie  prostriedkov na základe
konkurenčného postupu, ale aj prerozdelenie z nedostatočne pripravených alebo zle fungujúcich
projektov (zásada, podľa ktorej nevyužité prostriedky prepadnú).
 
Aj Európska politika v oblasti  kozmického priestoru musí byť nástrojom, ktorým sa podporujú
inovácie a umožňuje európskym občanom, orgánom verejnej moci a podnikom využívať kozmické
aplikácie. Má strategický význam pre Európsku úniu, členské štáty, občanov a podniky, ak chceme
zostať  kľúčovým  aktérom  na  svetovej  scéne.  Medzi  moje  priority  bude  patriť  zvýšenie
konkurencieschopnosti  a  autonómie  európskeho vesmírneho priemyslu  vrátane prístupu do
vesmíru  a  pokračovanie  úsilia  smerom k  rozšíreniu  a  plnému využívaniu  systému Galileo  a
programu COPERNICUS. Mám v úmysle preskúmať, ako je možné zabezpečiť prechod na ďalšiu
generáciu už fungujúcej Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS) a jej
postupné geografické rozšírenie.
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V mojej pôsobnosti by boli vzťahy so štyrmi decentralizovanými agentúrami (Európska agentúra
pre bezpečnosť letectva – EASA, Európska námorná bezpečnostná agentúra – EMSA, Európska
železničná agentúra – ERA a Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém – GSA
alebo Agentúra pre európsky GNSS), ako aj s dvoma spoločnými podnikmi (spoločný podnik pre
výskum  a  vývoj  manažmentu  letovej  prevádzky  jednotného  európskeho  neba  –  SESAR  a
Shift2Rail), ktorých činnosti sa týkajú politiky v oblasti dopravy a vesmíru. Tieto agentúry zohrávajú
dôležitú úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti, vykonávaní acquis a poskytovaní osobitných služieb. V
súlade so zásadami týkajúcimi sa spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ, na
ktorých  sa  dohodol  Európsky  parlament,  Rada  a  Komisia,  sa  budem  usilovať  o  zvýšenie
efektívnosti  agentúr  v  mojej  pôsobnosti  v  prospech bezpečného,  chráneného a efektívneho
dopravného systému v  Európe.
 

Aby bolo možné občasnom poskytovať efektívne, spoľahlivé a bezpečné dopravné služby, celý
dopravný  reťazec  musí  byť  inovačnejší  a  viac  zameraný  na  zákazníka.  V  prípade,  že  moja
nominácia na funkciu komisára bude potvrdená, budem preto podporovať ďalšie otvorenie trhov
osobnej dopravy všade tam, kde má absencia hospodárskej súťaže dokázateľne za následok
vysoké ceny a zlú kvalitu, ale s náležitým zohľadnením sociálnych aspektov, povinností spojených
s poskytovaním služby vo verejnom záujme a potreby zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti. Rovnako
sa budem snažiť zabezpečiť, aby mali všetci občania prístup k mobilite za prijateľnú cenu s tým, že
osobitná pozornosť sa bude venovať osobám so zníženou pohyblivosťou. Povinnosti spojené s
poskytovaním  služby  vo  verejnom  záujme  považujem  za  veľmi  dôležité,  keď  sa  uplatňujú
nediskriminačným spôsobom a keď ponúkajú najvýhodnejší  pomer medzi  kvalitou a cenou.  
 
Ak chceme prekonať súčasnú situáciu, v ktorej sa vo väčšine regiónov z dôvodu neúplnej ponuky
mobility jednoznačne uprednostňuje využívanie súkromných automobilov, musíme si začať mobilitu
predstavovať  ako  súbor  navzájom  dobre  prepojených  služieb,  ktoré  sa  zabezpečujú
prostredníctvom rôznych dopravných prostriedkov a poskytujú priamo zákazníkom. Optimálne
využívanie  existujúcich dopravných kapacít  a  zlepšenie  skúseností  zákazníkov spojených s
cestovaním umožní  len  intermodálny  prístup  zameraný  na  používateľa.  V  prípade,  že  moja
nominácia na funkciu komisára bude potvrdená, budem preto podporovať sieťový prístup, pri
ktorom sú cestovné poriadky a predaj cestovných lístkov plne integrované. 
 
Inteligentné dopravné systémy (IDS) sú pre zlepšenie mobility v multimodálnych dopravných
reťazcoch čoraz  dôležitejšie,  pretože zvyšujú  udržateľnosť  a  bezpečnosť  dopravy,  zlepšujú
efektívnosť logistických operácií a riadenie dopravy, ktoré vedie k zníženiu preťaženia. Takisto
budem využívať potenciál, ktorý IDS ponúkajú, najmä pre mobilitu v mestách, a to vytvorením
rámcových podmienok pre systémy komplexnejších informácií, plánovania a predaja cestovných
lístkov pre cestujúcich v prípade multimodálnej dopravy v reálnom čase, ako aj pre univerzálne
systémy  poskytujúce  informácie  o  cestnej  doprave  v  reálnom  čase.  Mám  v  úmysle  úzko
spolupracovať so zainteresovanými stranami, aby sa IDS nielen vyvíjali a vyvážali, ale aby sa v EÚ
aj používali so zohľadnením aspektov interoperability, bezpečnosti systému, ochrany údajov a
súkromia. Myslím si, že musíme vytvoriť regulačný rámec a podporiť prijatie zo strany verejnosti.
 
Pokiaľ ide o vyvíjanie aplikácií globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), ktoré už
existujú najmä v oblastiach telekomunikácie, letectva a poľnohospodárstva, plánujem navrhnúť
komplexný akčný plán založený na európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej službe
(EGNOS) a systéme Galileo pre všetky druhy dopravy. Akčný plán by mohol zahŕňať regulačné
alebo iné opatrenia, ktoré podporujú využívanie systému Galileo a služby EGNOS. Okrem toho sa

4. Doprava pre občanov

Akým spôsobom máte v úmysle zlepšiť kvalitu, dostupnosť, spoľahlivosť a intermodalitu
dopravných  služieb?  S  akými  opatreniami  počítate  na  podporu  verejnej  dopravy  a
intermodálneho predaja cestovných lístkov, nemotorizovanej mobility a inteligentných
dopravných systémov? Akým spôsobom budete podporovať účinný rozvoj dopravných
aplikácií  v  rámci  systémov Galileo a  EGNOS? Aké konkrétne iniciatívy podniknete na
podporu  udržateľnej  mestskej  mobility  a  na  riešenie  problému preťaženia  dopravy  a
nedostatočnej  infraštruktúry?  Aké  opatrenia  plánujete  na  oživenie  regionálnych
cezhraničných železničných spojení, ktoré boli znefukčnené alebo sa nevyužívajú? Ako
budete zabezpečovať účinnú ochranu práv cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy
vrátane  práv  osôb  so  zníženou  pohyblivosťou,  ako  aj  harmonizované  a  účinné
presadzovanie existujúcich právnych predpisov? Aké konkrétne záväzky ste pripravený
prijať, pokiaľ ide o posilnenie dopravnej bezpečnosti v rôznych druhoch dopravy (cestná,
železničná, vodná a letecká)?
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budem snažiť využívať synergie medzi časťou týkajúcou sa vesmíru a časťou týkajúcou sa dopravy
v  rámci  programu  Horizont  2020.  Program  COPERNICUS  bude  zohrávať  úlohu  v  oblasti
bezpečnosti dopravy a Európska námorná bezpečnostná agentúra už podnikla prvé opatrenia, aby
sa existujúce prevádzkové služby v  záujme zlepšenia  námorného dozoru prepojili  s  novými
aplikáciami  programu COPERNICUS.
 
Súčasná situácia s častými dopravnými zápchami a znečisteným ovzduším v mestách nie je
dlhodobo udržateľná. S úplným zohľadnením zásady subsidiarity budem preto považovať za
mimoriadne dôležité podporiť schopnosť miestnych orgánov dosiahnuť väčšiu udržateľnosť mobility
v mestách,  najmä prijatím plánov pre udržateľnú mestskú mobilitu,  a  väčšie synergie medzi
rôznymi programami financovania. Aby sa zvýšila prístupnosť mestských oblastí, je potrebné viac
podporiť  aj  nemotorizované  formy  mobility,  ako  je  napríklad  bicyklovanie  a chôdza.  V  tejto
súvislosti  sa musia lepšie chrániť účastníci cestnej dopravy, ktorí sú najzraniteľnejší. Ponuka
služieb v oblasti  mobility, najmä verejnej dopravy, sa musí v celej EÚ stať atraktívnejšou. 
 
V  prípade  železničnej  dopravy  musíme  zabezpečiť,  aby  príslušné  pravidlá  EÚ  platili  pre
cezhraničné spojenia rovnako ako platia pre železničné služby v jednotlivých členských štátoch.
Bude potrebné podporovať cezhraničnú spoluprácu manažérov infraštruktúry. 
 
Účinné presadzovanie práv cestujúcich vrátane osôb so zníženou pohyblivosťou považujem za
veľmi dôležité pri všetkých druhoch dopravy. Preskúmam, či je potrebné objasniť súčasný právny
rámec, a to najmä vo vzťahu k železničnej doprave, buď prostredníctvom výkladových usmernení
alebo v prípade potreby prostredníctvom jasnejších právnych predpisov. Nemenej dôležité je pre
mňa  účinné  presadzovanie  predpisov  a  systém  spracovania  sťažností;  v  tejto  súvislosti
zabezpečím  úplné  vykonávanie  práv  cestujúcich  vo  vodnej  a  autokarovej  doprave,  budem
podporovať informovanosť o základných zásadách vo všetkých druhoch dopravy a budem sa
usilovať o rýchle prijatie revidovaného nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave. Okrem
toho zvážim, ako je možné lepšie zaručiť práva cestujúcich, ktorí kombinujú rôzne druhy dopravy. 
 
EÚ má technicky najbezpečnejší a pred nebezpečenstvami najlepšie chránený dopravný systém
na svete. Som pevne odhodlaný túto pozíciu udržať. Budem preto presadzovať regulačný rámec
založený na hodnotení rizika. Podľa môjho názoru je to obzvlášť relevantné v leteckej doprave.
Okrem toho prispôsobím regulačný rámec novým technológiám a podnikateľským modelom, napr.
bezpilotným lietadlám. Bezpečnosť cestnej premávky je jedným z úspechov Európskej únie: počet
úmrtí na cestách v EÚ každý rok napriek zvyšujúcemu sa objemu dopravy klesá. Ale aj tak prišlo v
EÚ minulý rok v cestnej doprave o život asi 26 000 ľudí a prvé údaje za rok 2014 žiaľ svedčia o
opačnom trende. Je jasné, že v tejto závažnej otázke si nemôžeme dovoliť znížiť ostražitosť, a
preto sa budem naďalej usilovať o dosiahnutie cieľa, ktorým je zníženie počtu úmrtí na cestách do
roku 2020 o polovicu. Preskúmam najmä bezpečnosť infraštruktúry, zručnosti vodičov z povolania
a podporu inovačných bezpečnostných technológií zabudovaných vo vozidle. Ďalej sa zameriam
nielen na zníženie počtu smrteľných nehôd, ale aj nehôd s vážnymi zraneniami, ktoré každý rok
zmenia život tisíckam občanov.
 
Hnacou silou vývoja infraštruktúry a technológií s vyššou úrovňou bezpečnosti a ochrany budú
výskumné práce financované EÚ, ktoré uskutočňuje SESAR (spoločný podnik pre výskum a vývoj
manažmentu  letovej  prevádzky  jednotného európskeho neba),  Shift  2Rail  a  ďalšie  projekty
financované z programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy, ktoré si zaslúžia plnú
podporu. Bude potrebné sa zamerať na odborné kvalifikácie a odbornú prípravu, najmä pokiaľ ide
o námorníkov a pracovníkov v sektore cestnej dopravy, pretože majú veľký vplyv na bezpečnosť
nášho dopravného systému a jeho ochranu pred nebezpečenstvom.
 
Veľký  význam  pripisujem  medzinárodnej  spolupráci,  najmä  v  rámci  ICAO  (Medzinárodná
organizácia civilného letectva) a IMO (Medzinárodná námorná organizácia), ako aj bilaterálnym a
multilaterálnym vzťahom s dôležitými obchodnými partnermi, a zabezpečím účinné presadzovanie
záujmov  EÚ.  Bude  dôležité  nájsť  primeranú  rovnováhu  medzi  medzinárodnou  reguláciou,
pravidlami  EÚ  a  vnútroštátnymi  záväzkami.  Inšpekcie  Komisie  sú  dôležitým  nástrojom  na
zaručenie leteckej a námornej bezpečnosti a ochrany a zabezpečím, že budú nestranné, účinné a
nákladovo efektívne. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva – EASA, Európska námorná
bezpečnostná agentúra – EMSA a Európska železničná agentúra – ERA majú rozhodujúci význam
pre zachovanie bezpečnosti a ochrany nášho dopravného systému. Budú mať preto moju plnú
podporu.
 
5. Udržateľná doprava

- 8 -



Občania a podniky potrebujú dopravu a mobilitu, čo má veľký vplyv na naše životné prostredie. Pre
našu oblasť politiky z toho vyplýva príležitosť poskytnúť obrovský príspevok k zníženiu emisií
skleníkových plynov, zatiaľ čo naše podniky dostanú možnosť stať sa efektívnejšími, inovačnejšími
a tým aj udržateľnejšími (zelený rast). Som pevne odhodlaný tento vplyv znížiť a dosiahnuť, aby
bola doprava udržateľnejšia. Cieľ, ktorým je znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 20
%, má v tejto súvislosti mimoriadny význam. 
 
Na riešenie problémov, s ktorými sa stretávame, potrebujeme podľa môjho názoru kombináciu
nástrojov: trhové a regulačné opatrenia, medzinárodnú spoluprácu, ako aj podporu inovácií a
nových technológií. 
 
Naše úsilie musíme zintenzívniť a zlepšiť,  aby sme dosiahli  ciele týkajúce sa zníženia emisií
skleníkových plynov a odstránili závislosť dopravy od ropy. Budem preto podporovať opatrenia na
zlepšenie  energetickej  účinnosti  a  prechod k  alternatívnym palivám v  doprave.  Smernica  o
zavedení infraštruktúry pre alternatívne palivá, ak sa nám podarí ju správne vykonávať, významne
prispeje k dekarbonizácii  dopravy a k zníženiu emisií.  Členské štáty musia včas prijať  svoje
národné politické rámce a stanoviť si ambiciózne ciele pre budovanie tejto infraštruktúry. Komisia s
nimi bude spolupracovať a podporí ich usmerneniami, výmenou najlepších postupov a odporúčaní
a poskytne im finančné prostriedky prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy a programu
Horizont 2020. 
 
Odstránenie závislosti od ropy diverzifikáciou alternatívnych palív ponúka európskemu priemyslu
obrovské príležitosti, najmä v súvislosti s vývojom a zavádzaním nových pohonných systémov,
alternatívnych palív  a nových koncepcií  vozidiel.  V záujme zníženia dopravného preťaženia,
zlepšenia riadenia dopravných tokov a optimalizácie multimodálnej dopravy a logistických reťazcov
budem  presadzovať  lepšie  využívanie  inteligentných  dopravných  systémov  (IDS)  vrátane
satelitných. Budem sa zasadzovať za to, aby ich podporilo výkonné a flexibilné projektovanie
infraštruktúry. S rozvojom multimodálnych koridorov umožnia nové transeurópske dopravné siete
intenzívnejšie využívanie železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy na dlhé vzdialenosti a v
cezhraničnej doprave. V prípade leteckej dopravy sa budem usilovať o dosiahnutie pokroku pri
zlepšovaní prevádzkovej výkonnosti na našich letiskách a v prípade iniciatívy Jednotné európske
nebo.
 
Medzinárodná spolupráca, napríklad v Medzinárodnej organizácii  civilného letectva (ICAO) a
Medzinárodnej námornej organizácii (IMO), má v súčasnej globalizovanej ekonomike mimoriadny
význam,  ak  chceme  dosiahnuť  väčšiu  udržateľnosť  dopravy  a  zároveň  zachovať  jej
konkurencieschopnosť. Je dôležité znížiť emisie skleníkových plynov z lodnej dopravy a dosiahnuť
pokrok pri stanovovaní záväzných medzinárodných noriem pre environmentálne vlastnosti lodí.
Budem podporovať priebežné práce v rámci  ICAO na zníženie emisií  skleníkových plynov z
leteckej  dopravy.  Podľa môjho názoru treba rast  sektora leteckej  dopravy vzhľadom na jeho
významný príspevok pre ekonomiku a väčšiu mobilitu občanov síce uvítať, na druhej strane však
tento sektor musí byť environmentálne udržateľný a musí prispievať k boju proti zmene klímy.
 
Je pre mňa veľmi dôležité, aby poplatky za infraštruktúru čo najlepšie odrážali skutočné využívanie
a aby zahŕňali aj externé náklady, ako napríklad znečistenie ovzdušia, hlučnosť alebo dopravné
preťaženie. Inteligentnejšie stanovenie cien za používanie infraštruktúry sa musí zakladať na
zásade „znečisťovateľ platí“ a „používateľ platí“.  
 
V cestnej doprave je spravodlivou a účinnou cestou uplatňovanie diferencovaných poplatkov na
základe prejazdenej vzdialenosti (mýto). Preskúmam, či sú iniciatívy v tejto oblasti potrebné a
užitočné. Pri budovaní a udržiavaní infraštruktúry by pomohlo využívanie trhových nástrojov, čo by
nielen vysielalo primerané cenové signály používateľom, ale generovalo by aj dodatočné príjmy na
reinvestíciu do infraštruktúry. Pri navrhovaní takýchto nástrojov musia byť prvoradými zásadami
nediskriminácia, proporcionalita a snaha o dosiahnutie interoperability. Pokiaľ ide o železničnú
infraštruktúru, budem aj naďalej pracovať na harmonizácii poplatkov za prístup na trať v závislosti
od úrovne hlučnosti, ako aj na stratégii na zníženie hluku zo železničnej dopravy. Spoplatňovanie v

Aké konkrétne iniciatívy prijmete s cieľom zmierniť vplyv dopravy na životné prostredie a
zabezpečiť, aby sa všetky druhy dopravy podieľali na boji proti zmene klímy, so zreteľom na
to, že na rozdiel od iných sektorov emisie skleníkových plynov z dopravy v posledných
rokoch  významne  narástli?  Aké  opatrenia  a  nové  technológie  predpokladáte  na
minimalizáciu  závislosti  dopravy  od  ropy  a  skĺbenie  rôznych  druhov  dopravy  do
udržateľného  nízkouhlíkového  dopravného  systému?  Ako  chcete  zabezpečiť  širšie
uplatňovanie  zásady  „znečisťovateľ  platí“  a  „používateľ  platí“  vrátane  internalizácie
externých  nákladov?
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závislosti  od  vplyvu  na  životné  prostredie  budem podporovať  aj  v  iných  oblastiach,  ako  sú
napríklad  prístavy.
 
Okrem poplatkov za infraštruktúru vidím aj možnosť prehodnotiť zdaňovanie dopravy, opätovne
nastaviť jej  rovnováhu a pritom viac zohľadniť aspekt environmentálneho správania, najmä v
záujme podpory zníženia emisií skleníkových plynov v súlade s návrhom Komisie o zdaňovaní
energetických výrobkov. 
 
Teším sa na úzku spoluprácu s ostatnými komisármi, aby sa zabezpečilo, že doprava v plnej miere
prispeje tak k „energetickej Únii“ a našej budúcej politike v oblasti klímy, ako aj k digitálnej Únii –
dvom z desiatich politických priorít Junckerovej Komisie.
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