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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Rovana PLUMBOVÁ 

Nominovaná kandidátka na komisařku pro dopravu 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 

komisařkou a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 

zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k 

vytváření strategického programu Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen 

a mužů a začleňovat je do všech politických oblastí Vašeho portfolia? Jak můžete 

Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby žádná 

z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění Vašich 

povinností v rámci Komise?  

Mou motivací je budovat silnou, jednotnou a inkluzivní Evropu, bez rozdílů mezi severem 

a jihem, západem a východem, se silným důrazem na sociální rovnost a spravedlnost a s 

hlubokým přesvědčením, že v jednotě je síla. Touto motivací jsem byla vedena po všechny 

roky, kdy jsem se podílela na integraci své země do evropské rodiny a zasazovala se o 

podporu obecného zájmu Evropské unie. 

Touto motivací jsem byla vedena při intenzivní práci v obecném zájmu Unie během 

rumunského předsednictví Rady Evropské unie, jejímž cílem bylo pokročit v legislativní 

činnosti v oblasti mobility, zajistit kontinuitu v oblasti dopravy v souvislosti s odchodem 

Spojeného království z Unie a zabezpečit nezbytné finanční zdroje prostřednictvím Nástroje 

pro propojení Evropy.  

Jako politička, která vícekrát zastávala ministerské funkce, si plně uvědomuji odpovědnost, 

kterou s sebou nese veřejná funkce, odpovědnost, která přímo souvisí s právem občanů na 

kvalitní služby, a to jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Doprava představuje pro naše 

občany a naši Unii službu zásadního významu. Podporuje volný pohyb osob, zboží a služeb 

a významně přispívá k soudržnosti celého kontinentu. Jsem připravena využít své profesní 

zkušenosti k prosazování cílů Evropské unie a zasadit se o to, aby odvětví dopravy přispělo k 

naplnění priorit stanovených v politických směrech nově zvolené předsedkyně Ursuly von der 

Leyenové a v pověřovacím dopise, který jsem obdržela 10. září.  

Ve funkci ministryně pro životní prostředí jsem zahájila vůbec první celostátní strategii 

Rumunska pro boj proti změně klimatu. Z pozice ministryně pro evropské fondy jsem řídila 

provádění politiky soudržnosti, včetně financování infrastruktury pro zajištění konektivity. 

Jako ministryně práce, rodiny a sociální ochrany jsem byla odpovědna za zajištění vhodného 

rámce pro bezpečnost a ochranu pracovníků, a to i v odvětví dopravy. Mým prvním 

rozhodnutím v této funkci bylo zřízení národní agentury pro rovné příležitosti mužů a žen. 

Jako předsedkyně Státního úřadu pro ochranu spotřebitele jsem se přímo podílela na ochraně 
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práv našich občanů. A jako poslankyně vnitrostátního a Evropského parlamentu jsem pokaždé 

bojovala za práva občanů, neboť odpovědností nás, politiků, je vždy sloužit občanům.  

V politických směrech nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová uvedla, že 

„Evropa musí převzít vedení při přechodu ke zdravé planetě a k novému digitálnímu světu. To 

se však může podařit jen tehdy, když lidi spojíme a přizpůsobíme naše jedinečné sociálně 

tržní hospodářství novým cílům současnosti.“ S touto vizí se ztotožňuji a jsem bezvýhradně 

odhodlána zasazovat se svou činností o její naplnění.  

Jako někdejší ministryně pro životní prostředí a změnu klimatu a členka Výboru pro životní 

prostředí Evropského parlamentu si plně uvědomuji naléhavost, s níž je řešena problematika 

změny klimatu, stejně jako potřebu chránit naše životní prostředí před znečištěním vzduchu, 

vody i před hlukem. Jsem hrdá na dlouhodobou vizi Komise, aby se Evropa do roku 2050 

stala prvním kontinentem na světě, který bude klimaticky neutrální. Zapotřebí jsou rozhodná 

opatření a odvětví dopravy v tom musí sehrávat svou úlohu, neboť se na emisích 

skleníkových plynů v EU podílí celou čtvrtinou.  

Opatření v oblasti dopravy tedy budou klíčovým prvkem Zelené dohody pro Evropu. Emise 

uhlíku musí být spojené s náklady. Budu-li jmenována komisařkou, budu v souladu 

s politickými směry pracovat na rozšíření systému obchodování s emisemi na námořní 

dopravu a na postupném omezování bezplatných povolenek pro letecké společnosti. Rovněž 

budu přispívat k revizi pravidel pro zdanění energie s cílem uvést je do souladu s našimi 

ambicemi v oblasti klimatu. Pobídky k přechodu na ekologičtější druhy dopravy budou 

fungovat, pouze pokud budou existovat atraktivní alternativy. Proto budu podporovat 

udržitelnou a inteligentní mobilitu.  

Aby bylo možné účinně řešit výzvy v oblasti životního prostředí a urychlit přechod 

na oběhové hospodářství, musíme rovněž v odvětví dopravy plně využívat inovativní čisté 

a digitální technologie. Obrovské příležitosti nabízí digitalizace a automatizace, a to jak 

z hlediska zvýšení účinnosti dopravy a omezení jejího přetížení (což znamená méně emisí), 

tak z hlediska zlepšení bezpečnosti a kvality dopravních služeb. Klíčovým prvkem při 

snižování emisí z dopravy bude rovněž podpora rozvoje a využívání udržitelných 

alternativních paliv, zejména v oblasti letectví. Pokud bude moje nominace na funkci 

komisařky potvrzena, předložím komplexní strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu.  

Zároveň nesmíme zapomenout na to, že doprava je i o sbližování lidí. Příležitost svobodně se 

pohybovat a navazovat kontakty s lidmi z jiných částí Evropy a celého světa je ústředním 

prvkem Evropské unie. Musíme zajistit, aby byla doprava i nadále cenově dostupná, 

spolehlivá a přístupná, a to i pro osoby s nízkými příjmy nebo lidi žijící v odlehlých 

oblastech. Nikdo by neměl být opomenut. I to je otázka spravedlnosti. Proto budu pracovat 

na dokončení transevropské dopravní sítě, přispívat k modernizaci dopravní infrastruktury 

a zajišťovat fungující vnitřní trh dopravy, v němž jsou dodržována práva cestujících a je 

zaručena jejich bezpečnost a ochrana. Naše dopravní spojení by neměla končit na hranici. 

Pocházím z jednoho z novějších členských států Evropské unie a vím, jak důležité je 

partnerství s EU pro země západního Balkánu. Budu proto usilovat o zlepšení našich vazeb 

s tímto regionem, stejně jako se zeměmi v našem sousedství.   

Doprava je důležitým hospodářským odvětvím, které přímo zaměstnává 11 milionů lidí a v 

němž je mnoho podniků z EU na vedoucí pozici v celosvětovém měřítku. Proto se budu 

podílet na odvětvové strategii této Komise a pozornost budu věnovat spravedlivým pracovním 

podmínkám. Tyto podmínky jsou rovněž důležité pro naše úsilí o dosažení rovnosti žen 
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a mužů. Nově zvolená předsedkyně von der Leyenová zařadila rovnost žen a mužů mezi 

důležité body své agendy a v odhodlání jít příkladem sestavila sbor komisařů, jenž je 

genderově zcela vyvážený. Stejnou zásadu hodlám uplatňovat i ve svém týmu. Též se 

domnívám, že bude-li při tvorbě politik více uplatňováno začleňování genderového hlediska, 

budou lépe využívány zdroje, zvýší se účinnost politiky, bude podporován udržitelný rozvoj a 

vytvořena spravedlivější společnost. Pro mé portfolio je tato problematika velmi důležitá, 

neboť ženy jsou v odvětví dopravy velice málo zastoupeny. Rovnost žen a mužů však není jen 

o počtu žen zaměstnaných v odvětví dopravy. Je i o rovném přístupu k dopravním zařízením, 

což pak zajišťuje rovnost na trhu práce, ve zdravotnických službách, vzdělávání a sociálních 

službách. Budu usilovně pracovat na začleňování vyváženého zastoupení žen a mužů 

v odvětví dopravy v celé Unii. 

 

Pracovat musíme též na tom, aby profese v odvětví dopravy byly přitažlivé pro mladé lidi. 

Atraktivita tohoto odvětví se zvýší, budou-li zajištěny spravedlivé pracovní podmínky.    

 

Zavazuji se k tomu, že ihned od svého jmenování budu zcela splňovat povinnosti týkající 

se nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a disponibility, jež jsou vymezeny v čl. 17 odst. 

3 Smlouvy o fungování Evropské unie.  

 

Pokud bude moje nominace na funkci komisařky potvrzena, budu plně respektovat ducha i 

literu Smlouvy, zejména povinnost jednat v evropském zájmu a nepřijímat pokyny. Budu též 

ctít kodex chování členů Evropské komise a jeho ustanovení o střetu zájmů. Mé prohlášení 

o zájmech je úplné, je přístupné veřejnosti a urychleně jej aktualizuji, pokud by byla zapotřebí 

jakákoli změna.  

Jako poslankyně Evropského parlamentu splňuji veškeré povinnosti vůči tomuto orgánu, 

včetně požadavku na předložení a aktualizaci všech prohlášení o finančních zájmech. Rovněž 

plně respektuji ducha i literu Smluv EU a povinnost jednat v evropském zájmu.  

 

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem  

Jak vnímáte svou úlohu členky sboru komisařů?  Jakou podle Vás nesete odpovědnost 

za výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti 

zodpovídat Parlamentu? Jaké konkrétní přísliby jste ochotna dát, pokud jde o větší 

transparentnost, intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování 

postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde 

o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné 

informace a dokumenty jako Radě? 

Pokud bude moje nominace na funkci komisařky potvrzena, převezmu plnou politickou 

odpovědnost za činnosti v mé působnosti, jak je uvedeno v pověřovacím dopise, který mi byl 

zaslán 10. září. Velký význam přikládám zásadě kolegiality a budu plně spolupracovat 

s ostatními členy sboru komisařů. Své kolegy budu úzce zapojovat do tvorby a provádění 

politických iniciativ.  

Jako bývalá a stávající poslankyně Evropského parlamentu vím, jak důležitá je úzká 

spolupráce s Evropským parlamentem.  
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Tento aspekt je pro mě nesmírně důležitý. S Parlamentem a příslušnými výbory budu 

spolupracovat ve všech fázích procesu tvorby politik a politického dialogu. 

Efektivní interinstitucionální spolupráce je zásadní pro fungování institucionálního systému 

EU a pro účinnost a legitimitu rozhodovacího systému EU. Opírá se o určité hlavní zásady, 

k jejichž dodržování jsem se plně zavázala. Patří mezi ně otevřenost, vzájemná důvěra, 

účinnost a pravidelná výměna informací. Politické směry a pověřovací dopisy nově zvolené 

předsedkyně von der Leyenové tyto zásady plně odrážejí a zdůrazňují záměr posílit jedinečný 

vztah mezi Evropským parlamentem a Komisí. Pokud bude moje nominace na funkci 

komisařky potvrzena, budu usilovat o dosažení tohoto cíle a budu při tom plně dodržovat 

ustanovení rámcové dohody z roku 2010 a interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby 

právních předpisů z roku 2016. Své vztahy s Parlamentem budu vést otevřeným, 

transparentním a konstruktivním způsobem s cílem vytvořit vztah založený na vzájemné 

důvěře. 

V souladu s politickými směry nově zvolené předsedkyně von der Leyenové se budu účastnit 

všech příslušných schůzí výborů a jednání v rámci trialogu. Zajistím, aby do veškerého 

závažného vývoje v mé působnosti byly zapojeny parlamentní výbory. Zároveň jsem si plně 

vědoma významu rovného zacházení, pokud jde o Parlament a Radu. Jde o nezbytnou 

podmínku, s níž musí být srozuměn komisař, který se jako člen sboru komisařů zodpovídá 

přímo voleným poslancům Evropského parlamentu.  

Rovněž se zavazuji k tomu, že vztahy s útvarem Komise v mé působnosti budou vycházet ze 

zásad loajality, důvěry, transparentnosti, obousměrného toku informací a vzájemné pomoci. 

Konkrétně zajistím pravidelnou výměnu informací s předsedou Výboru pro dopravu 

a cestovní ruch (TRAN), ale i s předsedou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin (ENVI) a případně s dalšími výbory. Budu též přímo komunikovat 

s členy výborů a dbát na to, abych byla k dispozici pro dvoustranná jednání. Též zajistím, aby 

byl Evropský parlament pravidelně informován, zejména před významnými událostmi a v 

klíčových fázích mezinárodních jednání v oblastech spadajících do mé působnosti. 

Zajistím, aby byly otázky poslanců Evropského parlamentu určené Komisi, které spadají 

do mé působnosti, rychle a přesně zodpovězeny. Před plenární zasedání Evropského 

parlamentu a/nebo jeho výbory předstoupím, vždy když budu požádána, abych zodpověděla 

otázky či poskytla konkrétní reakci. 

Nově zvolená předsedkyně von der Leyenová ve svých politických směrech zdůraznila, že 

aby občané Unii opět důvěřovali, měly by být naše orgány otevřené a měly by jít příkladem v 

oblasti transparentnosti. Občané by měli vědět, jaké postoje Komise hájí v legislativním 

procesu. Větší interinstitucionální spolupráce na základě podpory legitimity a odpovědnosti 

posílí účinnost a řádnou správu EU. 

Jsem proto plně odhodlána zajistit provedení dalekosáhlých ustanovení o transparentnosti 

a toku informací z Rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí 

a interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů.  

Mým posláním je rovněž pokračovat v úsilí informovat občany. V souladu se zásadami 

zdokonalení tvorby právních předpisů budou navíc politické návrhy, za něž ponesu 

odpovědnost, založeny na řádných konzultacích s odborníky a veřejností.   
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Nově zvolená předsedkyně von der Leyenová podporuje právo podnětu udělené Evropskému 

parlamentu. Zavázala se k tomu, že její Komise naváže na parlamentní usnesení přijatá 

většinou poslanců předložením legislativního aktu a bude přitom plně dodržovat zásady 

proporcionality, subsidiarity a zdokonalení tvorby právních předpisů. K tomuto cíli se plně 

hlásím. 

V rámci závazku příštího sboru komisařů o prohloubení partnerství s Evropským 

parlamentem budu s Parlamentem spolupracovat ve všech fázích projednávání usnesení podle 

článku 225 SFEU. Zavazuji se úzce spolupracovat s příslušnými parlamentními výbory a být 

účastna a přítomna během přípravy usnesení podle článku 225 SFEU. Pevně věřím, že se tím 

zlepší dialog, posílí důvěra a smysl týmové práce při naplňování společného cíle.  

V souladu s rámcovou dohodou bude Komise na usnesení Parlamentu reagovat do tří měsíců 

po jejich přijetí. Komise zajistí nad celým procesem politický dohled.  

V návaznosti na mé výše uvedené prohlášení o tom, že zajistím, aby do veškerého závažného 

vývoje v mé působnosti byly ve stejné době a za stejných podmínek jako Rada zapojeny 

parlamentní výbory, jsem si plně vědoma toho, že poskytování informací a dokumentů je 

zásadním aspektem prohlubování partnerství mezi Evropským parlamentem a Komisí. Jsem 

proto odhodlána zajistit plné provádění příslušných ustanovení rámcové dohody mezi oběma 

orgány, jakož i interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů.  

 

Otázky Výboru pro dopravu a cestovní ruch:  

3.  Jaká je Vaše představa optimalizovaných systémů pro přepravu osob a zboží 

v prvním čtvrtině 21. století s ohledem na hlavní výzvy, kterými jsou digitalizace, 

dekarbonizace, konkurenceschopnost, bezpečnost, změna klimatu, ochrana životního 

prostředí, sociální systém, pracovní podmínky a rovné příležitosti, včetně lepších práv 

a ochrany pracovníků v dopravě (zejména žen a mladých lidí) a technologických 

změn (samořízená vozidla, využívání umělé inteligence), a jaký přístup hodláte 

zaujmout a jaké konkrétní kroky uskutečnit za účelem zajištění udržitelných, cenově 

dostupných, multimodálních a spolehlivých systémů dopravy? 

Odvětví dopravy bude významně přispívat k využití potenciálu dvojího přechodu v oblasti 

klimatu a digitálních technologií. Moje vize optimalizovaného dopravního systému spojuje 

udržitelnost, přínos k dekarbonizaci a snížení znečištění. Představuji si optimalizovaný 

dopravní systém, který je rovněž bezpečný, inteligentní, cenově dostupný a přístupný. Systém 

dopravy musí být modernizován s cílem řešit problémy nedostatečné kapacity a stárnoucí 

infrastruktury. Aby tuto vizi bylo možné realizovat, bude nutné investovat do dopravních sítí 

a využívat digitální inovace. Inovace musí doprovázet odborná příprava v oblasti příslušných 

dovedností. Klíčem k zajištění toho, aby bylo odvětví schopné přilákat mladé ženy a muže 

do dopravních profesí, budou spravedlivé pracovní podmínky. 

Jedním z mých prvních úkolů, jak tuto vizi realizovat, bude předložit komplexní strategii pro 

udržitelnou a inteligentní mobilitu, která i nadále zajistí cenovou dostupnost dopravy, aby si ji 

mohli dovolit všichni. V rámci toho bude nutné spojit všechny nástroje, které jsou na úrovni 

EU k dispozici, a vytvořit soudržná a účinná opatření. To znamená v případě potřeby 

přizpůsobit regulační rámec, využívat pákového efektu a vhodně směrovat dostupné finanční 

prostředky a plně využít jiných prostředků, jako jsou výzkum a inovace, aby bylo možné 

vytvořit vhodné pobídky pro optimální využití dopravního systému, stimulovat investice, 
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snížit environmentální stopu dopravy a využívat nové technologie a inovace. To vše vyžaduje 

úzkou spolupráci s kolegy ve sboru komisařů. 

Doprava je součástí každodenního života všech Evropanů. Zlepšením konektivity pro občany 

a podniky podporuje EU volný pohyb osob, zboží a služeb a významně přispívá k soudržnosti 

celého kontinentu. Doprava generuje přibližně 5 % hrubého domácího produktu EU a přímo 

zaměstnává přibližně 11 milionů osob. Budu mít tu čest převzít odpovědnost za toto klíčové 

odvětví a zajistit, aby doprava přispívala k ambiciózním cílům příštího mandátu. Odvětví 

dopravy je v současné době ovlivněno těmito výraznými trendy: Poptávka po dopravě se 

nadále zvyšuje. Odhady naznačují nárůst objemu evropské osobní a vnitrozemské nákladní 

dopravy o 35 %, resp. 53 % za období 2015–2050. Přetížení a nedostatečná kapacita 

představují stále větší problém. V roce 2017 pocházelo nejméně 25 % emisí skleníkových 

plynů v EU z dopravy. Je to jediný hospodářský sektor, v němž se od roku 1990 emise 

zvýšily, a dále se zvyšují, a to i přes úsilí, které již bylo k jejich snížení vyvinuto. 

Aby bylo dosaženo vize stanovené v politických směrech zvolené předsedkyně, musí doprava 

k plánům EU ke snížení emisí přispívat výrazněji. Na základě analýzy, z níž vychází sdělení 

„Čistá planeta pro všechny“, se musí pro splnění cíle klimaticky neutrálního hospodářství 

do roku 2050, snížit emise CO2 v dopravě o 90 %. 

Sladění cíle spočívajícího ve výrazném snížení environmentální stopy odvětví dopravy se 

zajištěním konektivity a cenové dostupnosti, aby toto klíčové odvětví ekonomiky mohlo 

nadále vzkvétat, představuje obrovskou výzvu. Společně s nominovaným kandidátem na 

funkci výkonného místopředsedy Fransem Timmermansem zajistím, aby doprava hrála 

v „Zelené dohodě pro Evropu“ ústřední úlohu. Udržitelnost je jedinou možností, jak v oblasti 

dopravy postupovat, a je třeba zavést bezprecedentně přísná opatření ve všech druzích 

dopravy. Musíme jednat na dvou úrovních: usnadnit zavádění dopravních alternativ 

a technologií, které jsou udržitelnější, a zavést systém tvorby cen, který vytváří správné 

pobídky k využívání a provozování těchto alternativ a investování do nich a zároveň 

usnadňuje multimodalitu. Klíčovou úlohu při tom budou hrát zásady „uživatel platí“ 

a „znečišťovatel platí“.  

Budu usilovat o rozšíření systému obchodování s emisemi na námořní odvětví, přičemž budu 

podporovat čistší technologie prostřednictvím investic do infrastruktury. Budeme rovněž 

pracovat na přezkumu systému obchodování s emisemi s ohledem na mezinárodní vývoj 

v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví, včetně postupného snižování objemu 

bezplatně přidělovaných emisních povolenek pro leteckou dopravu. Vzhledem k tomu, 

že letectví a lodní doprava jsou globální průmyslová odvětví, budu jednat na příslušných 

mezinárodních fórech s cílem zajistit, aby při spolupráci s našimi mezinárodními partnery 

byla EU i nadále hlavním motivátorem k většímu pokroku a ambicím.  

. Rovněž se zaměřím na zvýšení využívání udržitelných a alternativních paliv v silniční, 

námořní, vnitrozemské vodní a letecké dopravě. V této souvislosti bude nutné mobilizovat 

veřejné i soukromé prostředky a dokončit propojení v oblasti alternativních paliv pro všechny 

druhy dopravy, včetně zvýšené elektrifikace na letištích a v námořních přístavech. Rovněž 

budu společně s kolegy pracovat na tom, aby byly zavedeny správné cenové pobídky pro 

alternativní paliva ve všech druzích dopravy a pobídky k využívání vozidel s alternativním 

pohonem. To bude vyžadovat koordinaci finančních zdrojů a příznivý politický rámec.  
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Budu usilovat o to, aby evropské odvětví dopravy bylo nejen udržitelné, ale také inteligentní. 

Inteligentní řízení dopravy bude mít klíčový význam pro řešení kapacitních omezení ve všech 

druzích dopravy a zajištění její větší účinnosti, a tedy snížení emisí, i větší bezpečnosti.  

Digitalizace nabízí mnoho nových příležitostí, jako je propojená a automatizovaná mobilita, 

ekonomika sdílení a mobilita jako služba, jež je třeba využít ke zlepšení přístupnosti a cenové 

dostupnosti mobility pro občany. Je třeba se těchto příležitostí chopit a zasadit je do vhodného 

politického a právního rámce.  

Aby byl zajištěn spravedlivý a fungující vnitřní trh v oblasti dopravy a optimalizován 

evropský dopravní systém, musíme do roku 2030 dokončit hlavní koridory transevropské 

dopravní sítě (TEN-T) a zároveň zajistit, aby naše infrastruktura byla připravená na digitální 

výzvy i výzvy v oblasti udržitelnosti, včetně interoperabilních služeb vstřícných ke 

spotřebitelům. Tam, kde existují vhodné alternativy, musíme více a lépe využívat obecně 

udržitelnější druhy dopravy, jako jsou železnice a vnitrozemské vodní cesty. Musíme rovněž 

co nejvíce využít infrastrukturní projekty dvojího užití, abychom zlepšili vojenskou mobilitu 

[viz otázka č. 3]. Budu rovněž usilovat o usnadnění veřejných i soukromých investic v zájmu 

zdokonalení a modernizace evropské dopravní infrastruktury prostřednictvím nového Nástroje 

pro propojení Evropy, Fondu InvestEU a dalších nástrojů, včetně podpory výzkumu (program 

Horizont Evropa) a územní soudržnosti. 

Je nanejvýš důležité, aby doprava byla pro své uživatele i pracovníky bezpečná a zabezpečená 

a aby se ochrana v této oblasti nikdy nesnižovala, nýbrž aby se v těchto oblastech trvale 

usilovalo o další pokrok. 

Musíme zajistit co nejvyšší bezpečnostní standardy v celé oblasti dopravní politiky. 25 000 

úmrtí ročně na silnicích v EU je nepřijatelná bilance. Musíme plnit náš strategický akční plán 

pro bezpečnost silničního provozu a sledovat náš ambiciózní prozatímní cíl – snížení počtu 

úmrtí a zranění do roku 2030 o 50 %, a to prostřednictvím opatření zaměřených na všechny 

prvky systému (infrastrukturu, vozidla, chování). Automatizovaná mobilita zahrnující drony 

bude také vyžadovat nové systémy, abychom si udrželi dobrou bilanci z hlediska bezpečnosti 

letectví. Musíme taktéž nákladově efektivním a přiměřeným způsobem reagovat na rychle se 

vyvíjející bezpečnostní hrozby. Ve spolupráci s členskými státy, mezinárodními subjekty 

a zúčastněnými stranami budu úzce spolupracovat s komisařem odpovědným za nové rizikové 

oblasti, jako je kybernetická bezpečnost.  

Doprava by měla zůstat i nadále cenově dostupná, spolehlivá a přístupná, zejména pro ty, kdo 

žijí v odlehlých oblastech, a pro osoby s nízkými příjmy. Zásadně důležité je reagovat na 

obavy občanů ohledně rostoucích cen pohonných hmot a cen jízdenek. Zavazuji se, že budu 

podporovat práva cestujících ve všech druzích dopravy, včetně práv osob se sníženou 

pohyblivostí. Budu věnovat zvláštní pozornost sociálním podmínkám pracovníků v dopravě 

a možným negativním dopadům současných změn v tomto odvětví a budu se zapojovat 

do pravidelného dialogu se sociálními partnery.  

V neposlední řadě budu usilovat o posílení spolupráce s klíčovými mezinárodními partnery, 

prosazovat vysoké standardy EU na mezinárodní úrovni, podporovat přístup průmyslu EU 

na zahraniční trhy za rovných podmínek, prosazovat stávající dohody a zlepšovat propojení, 

zejména s našimi sousedy. Zvláštní pozornost budu věnovat kooperaci v oblasti dopravy se 

zeměmi západního Balkánu, Východního partnerství a Středomoří a v těchto zemích 

v souvislosti s TEN-T. Musíme posílit spolupráci ve všech druzích dopravy s hlavními 

světovými obchodními partnery a konkurenty (USA, Čína a Japonsko) a udržovat úzké vztahy 
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s globálními centry růstu (jako je ASEAN) a strategickými partnery (např. USA, Čína, 

Japonsko, Korejská republika). 

 

4.  Jaké jsou Vaše závazky na mezinárodní úrovni s cílem zajistit rovné podmínky mezi 

dopravními podniky zaručující spravedlivou soutěž a dodržování sociálních práv, 

zejména v kontextu tvrdé konkurence se třetími zeměmi poskytujícími případné 

nelegální dotace, jakož i mezi jednotlivými druhy dopravy, pokračování programu 

NAIADES, pokud jde o internalizaci externích nákladů, zdanění, obchodní systémy 

a další opatření, s cílem zajistit, aby zásady „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“ 

byly uplatňovány rovným způsobem a vedly k dosažení cílů Pařížské dohody, 

a podporovat a posilovat nejčistší způsob dopravy, a to v těch oblastech EU, kde je 

silniční doprava i nadále nejčastějším způsobem přepravy cestujících i nákladu? 

Pokud má odvětví dopravy fungovat a udržitelně se rozvíjet, jsou zde velmi důležité rovné 

podmínky, ať už mezi členskými státy a našimi mezinárodními partnery nebo mezi 

jednotlivými druhy dopravy. Naše bezpečnostní, sociální, hospodářská a environmentální 

pravidla a normy zajišťují bezpečné, spravedlivé a efektivní fungování tohoto odvětví. Měli 

bychom je dále zlepšovat a spolupracovat se třetími zeměmi prostřednictvím dvoustranné 

a mnohostranné spolupráce s cílem chránit a prosazovat naše pravidla a normy 

v celosvětovém měřítku a zároveň zajistit, aby evropské dopravní společnosti nebyly vůči 

svým zahraničním konkurentům znevýhodňovány.  

Za tímto účelem budu úzce spolupracovat s našimi mezinárodními partnery na fórech, jako je 

Světová obchodní organizace (WTO), nebo v rámci dvoustranných dohod o přístupu na trh, 

budu se zabývat diskriminací a překážkami a prosazovat bezpečnostní, sociální 

a environmentální normy EU v souladu s tím, čeho bylo dosaženo v souvislosti s nedávnými 

dohodami se Singapurem a Japonskem a pokračujícím vyjednáváním s Indonésií, Austrálií 

a Novým Zélandem. Budu rovněž spolupracovat s Mezinárodní organizací pro civilní letectví 

(ICAO) a Mezinárodní námořní organizací (IMO). To je velmi důležité, pokud jde o podporu 

vedoucího postavení Evropy při stanovování norem a cílů v oblasti životního prostředí, 

bezpečnosti, zabezpečení, odborné přípravy a pracovních norem a modernizace řízení 

dopravy.  

Budu pokračovat v provádění komplexních dohod o letecké dopravě, které prosazují evropské 

normy na celém světě. Chci rovněž v rámci vnější politiky v oblasti letectví hledat nové 

příležitosti a zlepšit přístupu na trh pro evropské odvětví letecké dopravy a zejména pro 

evropský letecký průmysl.  

Budu se také věnovat Číně, jednomu z klíčových partnerů, a prostřednictvím platformy pro 

propojení mezi EU a Čínou budu usilovat o reciprocitu, transparentnost, otevřenost a rovné 

podmínky v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury.  

I když doprava umožňuje občanům EU volný pohyb a podnikům v EU růst, představuje 

pro rozpočty evropských domácností značné výdaje, je příčinou závažných škod na životním 

prostředí a způsobuje přetížení a nehody. Nedávná nezávislá studie o internalizaci externích 

nákladů v dopravě zadaná Komisí ukázala, že ceny za dopravu neodrážejí v plné míře 

náklady, které nese společnost, což může vést k narušení trhu. Musíme zajistit, aby přechod 

na udržitelnou mobilitu byl spravedlivý pro všechny. Pokud tyto záležitosti spadají 

do pravomoci EU, měli bychom je rozhodně řešit.  
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V úzké spolupráci s příslušnými kolegy z Komise se budu zabývat tím, jak nejlépe stimulovat 

přechod k udržitelnosti, k čemuž je nutno revidovat systém EU pro obchodování s emisemi 

a směrnici o zdanění energie a sladit je s našimi cíli v oblasti klimatu a ukončit dotace 

na fosilní paliva. V rámci komplexní strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu budou 

zvážena další opatření k uplatňování zásady „uživatel platí“ a zásady „znečišťovatel platí“. 

Kromě toho navrhuji, aby v rámci Zelené dohody pro Evropu byly vypracovány doplňkové 

iniciativy, které umožní větší udržitelnost dopravního systému, a to i v oblasti nákladní 

dopravy. Budu všeobecně podporovat železniční dopravu, neboť železnice má zásadní 

význam pro osoby dojíždějící za prací i pro nákladní dopravu. Železniční doprava je také 

výhodná na delší vzdálenosti. Vysokorychlostní vlaky nabízejí spojení na frekventovaných 

trasách mezi velkými městy a mohou být alternativou jiných druhů dopravy, např. letecké. 

Potřebujeme mimo jiné vytvořit další koridory pro železniční nákladní dopravu, zlepšit 

výkonnost železniční a vnitrozemské vodní dopravy a zajistit lepší spojení přístavů 

s vnitrozemím. To bude zahrnovat opatření umožňující multimodalitu prostřednictvím 

digitalizace, lepšího řízení dopravy a investic do infrastruktury. Aby mohl být plně využit 

potenciál železniční dopravy, potřebujeme otevřené a konkurenceschopné trhy železniční 

dopravy. Proto jsem odhodlána pracovat na tom, abychom se přiblížili skutečné realizaci 

jednotného evropského železničního prostoru bez hranic v EU a aby byl plně 

prosazován nedávno přijatý 4. železniční balíček, včetně zásady nabídkového řízení pro 

smlouvy o veřejných službách. Stále převládá situace, kdy pro vlaky platí vnitrostátní 

technické předpisy, a podle mě je klíčové dosáhnout větší harmonizace a řízení kapacit v 

přeshraničním měřítku, počínaje nákladními vlaky. Budu usilovat o plynulé železniční služby 

a stabilní propojení s dalšími druhy dopravy pro lepší mobilitu prostřednictvím 

intenzivnějšího využití digitalizace.  

V námořní dopravě navážeme na zkušenosti s jednotným portálem a budeme pokračovat v 

digitalizaci administrativy, abychom snížili neefektivitu a dále zlepšili integraci odvětví v 

logistickém řetězci.  

 

5.  S cílem dokončit jednotný evropský dopravní prostor – při současném zohlednění 

významných zpoždění a přetrvávajících velkých rozdílů, pokud jde o dopravní 

infrastrukturu v celé Unii, – a zajistit bezpečnou, intermodální a inovativní dopravní 

infrastrukturu s odpovídající kapacitou v celé EU, která bude rovněž pokrývat 

okrajové a ostrovní regiony EU za účelem dosažení dobrého propojení pro všechny, 

jaké jsou Vaše priority pro další rozvoj a dokončení transevropské dopravní sítě, a to 

i mezi regiony střední a východní Evropy rovněž v souvislosti s digitalizací, 

alternativními palivy, bezpečností a zabezpečením, a jak se stavíte k odblokování 

dosud nepřijatých legislativních návrhů a podpoře nezbytných investic v celé EU na 

všech úrovních potřebných mimo jiné na udržitelný rozvoj námořních přístavů 

a dokončení jednotného evropského nebe a železničních přeshraničních úseků za 

účelem zlepšení osobní dopravy na delší vzdálenosti? 

Budu pracovat na vytvoření skutečně jednotného evropského dopravního prostoru, který bude 

udržitelný, inteligentní a spravedlivý. Rovněž se zaměřím na dokončení transevropské 

dopravní sítě (TEN-T) a co nejrychlejší doplnění chybějících propojení v infrastruktuře. 

Doprava je páteří jednotného trhu EU. Spojuje nás – umožňuje lidem, službám i zboží volný 

pohyb v rámci Unie a propojuje lidi z různých regionů a zemí. Transevropská dopravní síť 

rovněž zajišťuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost a posiluje globální 
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konkurenceschopnost EU. Může rovněž hrát bezpečnostní úlohu tím, že umožní mobilitu 

ozbrojených sil a pohyb vojenských prostředků.  

Komise v současné době vyhodnocuje rámec TEN-T. Hlavní závěry hodnocení předložím 

v květnu 2020 na dnech TEN-T. Zvláště v souvislosti s přezkumem TEN-T budu věnovat 

zvláštní pozornost také městským uzlům jakožto výchozím a cílovým bodům dopravních 

toků. Uvědomuji si význam plné geografické přístupnosti v celé EU a s tím související 

zásadní úlohy globální sítě TEN-T. Proto budu usilovat o větší propojení v rámci Evropy, 

mezi periferií a středem, mezi národy a regiony, mezi východem a západem, severem a jihem 

a také ve venkovských a odlehlých oblastech. Hlavní projekty v oblasti infrastruktury, jako je 

Rail Baltica nebo projekty na koridoru Rýn-Dunaj, ukazují přidanou hodnotu EU. Jejich 

úspěšné provedení je klíčové pro to, aby se konektivita stala skutečností. Musíme proto řešit 

přetrvávající prodlevy a politické napětí související s dokončením klíčových přeshraničních 

projektů v oblasti infrastruktury. V této souvislosti upozorňuji také na skutečnost, 

že regionální a místní letiště hrají klíčovou roli při propojování okrajových a odlehlých 

regionů a pro regionální hospodářský rozvoj. Vysokorychlostní železniční síť není zdaleka 

úplná. Další veřejná podpora investic do infrastruktury je důležitá, avšak nestačí.  

Bez finančních zdrojů nebude možné, aby síť TEN-T byla schopna uspět. Musíme podporovat 

veřejné a soukromé investice do zdokonalování a modernizace evropské dopravní 

infrastruktury. K dosažení tohoto cíle by měl přispět obnovený Nástroj pro propojení Evropy, 

InvestEU a další nástroje, jako jsou například nástroje na podporu výzkumu a územní 

soudržnosti. Při investování musíme mít na paměti naše cíle v oblasti klimatu. Pro celý 

víceletý finanční rámec na období 2021–2027 Komise navrhla cíl 25 % výdajů v oblasti 

klimatu. Jsem však ráda, že v nedávné dohodě spoluzákonodárci zachovali cíl 60 % u 

programu Nástroje pro propojení Evropy (jak navrhla Komise). Budoucí dohoda o příštím 

dlouhodobém rozpočtu EU vymezí, jak budeme řešit růst, snižovat přetížení dopravy a jak 

vyřešíme otázku bezpečnosti a dekarbonizace v dopravě pro příští generace. O tom tedy budu 

jednat se svými kolegy, Evropským parlamentem a Radou.  

. Jako bývalá poslankyně Evropského parlamentu chápu, jak důležité je včas vyslechnout 

všechny názory. Budu se tedy opírat o velmi úzkou spolupráci s Parlamentem. Těším se 

na pravidelnou komunikaci s výborem TRAN (a dalšími výbory, jako jsou ENVI, EMPL, 

ITRE). 

 

6.  Jaké konkrétní iniciativy máte v úmyslu uskutečnit s cílem zvýšit udržitelnou 

mobilitu v městských oblastech Unie a respektovat při tom zásadu subsidiarity, 

zlepšovat kvalitu ovzduší, bojovat proti změně klimatu, snižovat nepřátelství mezi městy 

a příměstskými regiony, zaručit sociální začlenění a zároveň umožnit mobilitu bez 

překážek, včetně přizpůsobení zastavěného prostředí v Evropské unii a snižování 

rozdílů v systémech regulace v Unii? Domníváte se, že v tomto kontextu přispívají 

přeshraniční noční vlaky k udržitelné osobní dopravě na delší vzdálenosti v Evropě, 

a uskutečnila byste nějaká opatření na jejich podporu? 

Evropská města jsou domovem 72 % populace EU a vytvářejí přes 85 % HDP EU. Stále více 

ovšem čelí problémům v oblasti mobility a dopravy, které se týkají zejména vozidel 

na konvenční pohon, zejména v souvislosti s přetížením dopravy, znečištěním ovzduší, 

emisemi CO2, hlukem a dopravními nehodami. V roce 2017 připadalo 37 % úmrtí na silnicích 

na městské oblasti. Tyto negativní externality znamenají obrovské hospodářské a 

environmentální náklady. Ztráty účinnosti v důsledku přetížení městské dopravy 
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způsobeného především osobními automobily se odhadují na více než 110 miliard EUR 

ročně. Na městskou dopravu připadá přibližně 23 % emisí skleníkových plynů v EU 

z dopravy. 

Je načase městskou mobilitu přehodnotit. Společně – při plném respektování zásady 

subsidiarity – můžeme dosáhnout hmatatelných výhod, včetně čistšího ovzduší, snížení hluku, 

menšího přetížení dopravy a bezpečného a pro občany vstřícnějšího městského prostředí. 

Vítám další zaměření na klimaticky neutrální a inteligentní města v programu Horizont 

Evropa. Budu usilovat o to, aby byla mobilita plně začleněna do různých „misí“ programu 

Horizont Evropa. Budu prosazovat spolupráci na úrovni EU, členských států i na místní 

úrovni s cílem podporovat města při přechodu na udržitelnější městskou mobilitu. 

V některých zemích již existuje mnoho dobrých příkladů toho, jak lze rozvíjet „mobilitu jako 

službu“. Tyto užitečné nápady mohou být inspirací při plánování dalšího postupu v celé EU.  

Abychom zaručili cenově dostupnou a přístupnou mobilitu a pomohli snížit znečištění 

a dopravní přetížení, chtěla bych přispět ke zvýšení atraktivity hromadné dopravy. Je to 

otázka přístupnosti, spolehlivosti, ale i o toho, jak snadné je cestu naplánovat a koupit lístky. 

Integrovaný prodej jízdenek zahrnující různé druhy dopravy proto může hrát při poskytování 

alternativ pro uživatele osobních automobilů klíčovou úlohu. V rámci budoucí komplexní 

strategie se musíme rovněž snažit o to, aby rámec EU pro městskou mobilitu vycházel 

z potřeb občanů. Alternativy osobních automobilů musí být přístupné i cenově dostupné. Při 

podpoře aktivních způsobů dopravy (chůze, jízda na kole) a využívání veřejné dopravy 

musíme rovněž zohlednit rychlý rozvoj nových (sdílených, digitálních) zařízení pro mobilitu, 

jako jsou elektrická jízdní kola a elektrické skútry, a nové služby městské mobility. S tím 

souvisí také rostoucí potřeba bezpečných a přístupných zelených městských veřejných 

prostor, včetně lepších podmínek pro chodce a osoby se sníženou pohyblivostí. Musíme 

zajistit, abychom využili přednosti ekonomiky sdílení a moderních technologií. Spolujízdy, 

jízdy na vyžádání (tzv. ride-hailing), místní dopravy na vyžádání a jiných způsobů sdílení 

dopravy, které pomáhají doplňovat veřejnou dopravu a řešit problematiku nasycení městské 

dopravy. Zároveň musíme reagovat na otázky a řešit výzvy, které tyto nové služby přinášejí: 

jde například o jejich úlohu při plánování městské mobility, používání veřejného prostoru, 

bezpečnost, údržbu, odpovědnost až po sociální podmínky. Do těchto úvah se promítne 

aktuální hodnocení stávajícího balíčku opatření v oblasti městské mobility. Jedním z aspektů 

je potřeba vytvořit účinný digitální systém [U–space], který zajistí, aby provoz dronů byl 

bezpečný, zabezpečený, udržitelný a respektoval ochranu soukromí, zejména v městských 

oblastech. 

Prioritou by mělo být rovněž zavádění čisté mobility, včetně čistých vozidel a infrastruktury 

pro alternativní paliva, jako jsou dobíjecí stanice v městských oblastech, jak je uvedeno 

v mých předchozích odpovědích. Je také důležité, abychom pokročili v elektrifikaci přístavů, 

a to co se týče jejich vlastního provozu i podpory obsluhovaných lodí. Je nezbytné stanovit 

vhodné pobídky pro městské a venkovské oblasti. Je důležité, aby členské státy plně 

dodržovaly novou směrnici o čistých vozidlech. V neposlední řadě se tak zajistí co nejlepší 

využití veřejných prostředků. Neměli bychom zapomínat ani na to, že na odvětví dopravy 

připadá stále největší podíl emisí NOx (48 % celkových emisí NOx v EU v roce 2016). 

Zejména pokud jde o oxid dusičitý, musíme pomoci členským státům – a více než 130 

městům v nich – dodržovat evropské normy kvality ovzduší.  

Ve snaze o to, aby odvětví dopravy bylo stále udržitelnější a inteligentní, nesmíme zapomínat 

na to, že musí být také spravedlivé a cenově dostupné. Musí být pro všechny. Řešení 

nedostatečné konektivity s odlehlými městskými a venkovskými oblastmi bude vyžadovat 
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opatření na několika úrovních. Plán udržitelné městské mobility je užitečným nástrojem, který 

lze využít i mimo fyzické hranice měst.  

Kromě toho se opět zvyšuje zájem o noční vlaky. Budu s odvětvím jednat o tom, jak podpořit 

provoz nočních vlaků, počínaje dostupností kolejových vozidel a železničních spojení. 

Stávající právní rámec pro závazky veřejné služby v oblasti pozemní dopravy se vztahuje 

na všechny veřejné služby v přepravě cestujících po železnici, tedy včetně mezinárodních 

nočních vlakových spojů. Odpovědné vnitrostátní orgány by měly posoudit příslušné 

požadavky a případně by mohly v souladu s tímto rámcem zadávat veřejné zakázky na tyto 

služby. 

 

7.  Jaké konkrétní kroky, mimo jiné např. využití moderních inteligentních technologií 

řízení dopravy a integrovaného prodeje jízdenek, uskutečníte, aby byl vytvořen 

spolehlivý, dochvilný a plynulý multimodální dopravní systém, který usnadní mobilitu 

občanů – se zvláštní pozorností věnovanou osobám s omezenou pohyblivostí a osobám se 

zvláštními potřebami – a zajistí, aby byla zaručena práva všech cestujících a aby se 

zlepšila kvalita osobní železniční dopravy? 

Jsem přesvědčena, že multimodalita je prostředkem k dosažení bezproblémového, 

udržitelného a bezpečného propojení a lepšího využívání naší stávající infrastruktury. 

V zájmu podpory udržitelné a inteligentní mobility potřebujeme opatření jak v rámci 

jednotlivých druhů dopravy, tak mezi nimi, včetně výzkumu zaměřeného na vývoj a testování 

nových nápadů a technologií. Zavádění nových digitálních technologií, jako je umělá 

inteligence, strojové učení a blockchain, v dopravě by mělo být prioritou, přičemž je však 

třeba řešit lidské a etické důsledky, včetně bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a ochrany 

soukromí. 

Program Horizont Evropa pro výzkum a inovace by měl pomoci podpořit odvětví ve dvou 

hlavních změnách, jimiž jsou: i) budoucí provoz s nulovými emisemi a s plně 

digitalizovanými, konkurenčními službami pro všechny občany a podniky a ii) kooperativní, 

propojená a automatizovaná mobilita. Další výzkum může pomoci překonat technologické 

problémy a otestovat nová, integrovaná řešení. 

Bude zapotřebí větší úsilí na podporu společné a interoperabilní datové vrstvy pro 

multimodalitu nákladní dopravy a posílení mobility jako služby.  

 

Inteligentnější a účinnější řízení dopravy je rovněž klíčové pro překonání nedostatku kapacit 

ve všech druzích dopravy a pro snížení její environmentální stopy. Pokud jde o uspořádání 

letového provozu, je prioritou dokončení jednotného evropského nebe. Je zásadně důležité v 

zájmu občanů zlepšit letecké propojení a snížit emise skleníkových plynů z letecké dopravy. 

Jsem připravena jednat rychle ve prospěch moderního, účinného, čistšího letectví a plynulého 

řízení letového provozu v Evropě. Společný podnik Shift2Rail během prvních let svého 

provozu výrazně posunul výzkum v oblasti železniční dopravy a měl by nyní pokračovat 

zejména v oblasti evropského řízení železničního provozu (ERTMS), automatizace a nákladní 

dopravy. V námořním odvětví budu dále rozvíjet systém Unie pro výměnu informací na moři 

s cílem poskytovat nejmodernější námořní dohled v oblasti námořní bezpečnosti, ochrany 

před protiprávními činy a ochrany životního prostředí. Vzhledem k postupnému zavádění 

autonomní lodní dopravy, kdy se tyto lodě plaví přístavy EU souběžně s konvenčními 
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plavidly s posádkou, muže být nutný propracovanější a individualizovanější přístup 

ke sledování provozu plavidel. 

Multimodální doprava je často udržitelnější formou mobility jak pro cestující, tak pro 

nákladní dopravu. Abychom maximalizovali přínosy kombinované dopravy, potřebujeme 

méně administrativních překážek a více překladišť, zejména v okrajových regionech. Bez 

správného stanovení cen externalit (viz otázka č. 2), odpovídající infrastruktury a digitálních 

informací nebude alternativy k dopravě výhradně po silnici možné zrealizovat. Hodlám 

pracovat na odstranění těchto nedostatků.  

Pokud chceme, aby cestující cestovali multimodálně, musejí se také cítit dostatečně chráněni. 

I přesto, že bylo za posledních 15 let v této oblasti dosaženo značného pokroku, přetrvávají 

problémy se zajištěním toho, aby evropští cestující, včetně osob se zdravotním postižením a s 

omezenou schopností pohybu a orientace, byli ve všech fázích cesty chráněni v případě jejího 

narušení. Nejprve bych chtěla zajistit, aby stávající právní předpisy v oblasti práv cestujících 

fungovaly. Poté se budu zabývat tím, jaké kroky jsou v souvislosti s postupným vývojem trhu 

zapotřebí pro multimodální cestování.  

Na podporu tohoto vývoje Komise ve svém návrhu týkajícím se nového nařízení o Nástroji 

pro propojení Evropy plánuje větší zaměření na železniční a vodní dopravu, digitalizaci 

a využívání alternativních paliv. Celkové navrhované prostředky by činily více než 30 miliard 

EUR. Myslím, že rozvoj intermodální infrastruktury by měl být vhodně upřednostněn 

ve vnitrostátních plánech členských států s ohledem na programy, které jsou zahrnuty 

v příštím víceletém finančním rámci na období 2021–2027. Je rovněž zapotřebí větší 

spolupráce mezi veřejnými a soukromými aktéry, počínaje společným úsilím v oblasti 

výzkumu a inovací, jako jsou mimo jiné partnerství veřejného a soukromého sektoru. V této 

oblasti budu stavět na úspěchu společných podniků v oblasti dopravy – SESAR a Shift2Rail 

a rozvíjet nové partnerství pro spolupracující, propojenou a automatizovanou mobilitu.  

Dále je v důsledku vývoje bezpečnostních hrozeb (včetně kybernetických bezpečnostních 

rizik) souběžně s růstem dopravy nutné udržovat vysokou úroveň bezpečnosti a zabezpečení, 

což je ovšem stále složitější. Pouze pokud v tomto uspějeme, podaří se nám zachovat důvěru 

našich občanů a dopravních společností. S digitalizací se pojí konkrétní výzvy, které bych 

chtěla řešit v úzké spolupráci se svými kolegy z Komise. Patří mezi ně zvyšování odolnosti 

vůči kybernetickým útokům, vytvoření důvěryhodných systémů pro ochranu údajů 

o cestujících a zajištění dostupnosti a sdílení údajů za účelem vývoje nových aplikací 

a integrace služeb, přičemž musí existovat vhodné bezpečnostní záruky. 


