
 

 – 1 –   

HR 

 

ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Rovana PLUMB 

Kandidatkinja za povjerenicu za promet 

 

1. Opće kompetencije, predanost europskim ciljevima i osobna neovisnost 

Koji su aspekti Vaših osobnih kvalifikacija i iskustva posebno relevantni za preuzimanje 

dužnosti povjerenika i promicanje općeg europskog interesa, osobito u području za koje 

biste bili odgovorni? Što Vas motivira? Kako ćete doprinijeti promicanju strateškog 

programa Komisije? Kako ćete provoditi rodno osviještenu politiku i integrirati rodnu 

perspektivu u sve javne politike koje spadaju u Vaš portfelj? Koja jamstva možete 

pružiti Europskom parlamentu u pogledu Vaše neovisnosti i kako ćete se pobrinuti za to 

da Vaše prošle, sadašnje ili buduće aktivnosti ne dovedu u pitanje obnašanje Vaših 

dužnosti u Komisiji?  

Motivira me želja da izgradimo snažnu, ujedinjenu i uključivu Europu – Europu bez podjela 

na sjever i jug, istok i zapad, Europu socijalne jednakosti i pravednosti – i duboko uvjerenje 

da se snaga nalazi u jedinstvu. To je ono što me motiviralo svih ovih godina dok sam radila na 

integraciji svoje zemlje u europsku obitelj i na promicanju općeg interesa Europske unije. 

To je ono što me motiviralo da tijekom rumunjskog predsjedanja Vijećem Europske unije, u 

općem interesu Unije, intenzivno radim na unapređivanju zakonodavstva o mobilnosti, kako 

bi se osigurao kontinuitet u području prometa s obzirom na izlazak Ujedinjene Kraljevine i 

kako bi potrebna sredstva iz Instrumenta za povezivanje Europe bila dostupna.  

Budući da sam političarka koja je nekoliko puta bila ministrica, potpuno mi je jasna 

odgovornost koja dolazi s obnašanjem javne dužnosti, odgovornost koja je izravno povezana s 

pravom građana na kvalitetne usluge na nacionalnoj i europskoj razini. Promet je svakako 

jedna od ključnih usluga, i za naše građane i za našu Uniju. Promet znači sloboda kretanja 

ljudi, usluga i robe i od iznimne je važnosti za povezivanje kontinenta. Želim iskoristiti svoje 

profesionalno iskustvo da pomognem u ostvarivanju ciljeva Europske unije i voditi sektor 

prometa tako da pridonese prioritetima utvrđenima u političkim smjernicama i mandatnom 

pismu novoizabrane predsjednice Ursule von der Leyen.  

Kao ministrica okoliša donijela sam prvu nacionalnu strategiju za borbu protiv klimatskih 

promjena u Rumunjskoj. Poslije sam, kad sam obnašala dužnost ministrice za europske 

fondove, upravljala provedbom kohezijske politike, među ostalim financiranjem 

infrastrukture za povezanost. Između ta dva imenovanja bila sam ministrica rada, obitelji i 

socijalne zaštite. Tada je među mojim odgovornostima bilo osigurati odgovarajući okvir za 

zaštitu radnika, među ostalim u sektoru prometa. Na toj mi je dužnosti prva odluka bila 

osnivanje nacionalne agenciju za jednake mogućnosti za muškarce i žene. Predsjedajući 

nacionalnim tijelom za zaštitu potrošača izravno sam sudjelovala u zaštiti prava naših 
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građana. Bila sam zastupnica i u nacionalnom i u Europskom parlamentu. U oba sam se 

parlamenta uvijek borila za prava građana. Dužnost je nas političara uvijek služiti građanima.  

Novoizabrana predsjednica Ursula von der Leyen u svojim je političkim smjernicama izjavila 

da „Europa mora predvoditi prijelaz prema zdravom planetu i novom digitalnom svijetu. Ona 

u tome može uspjeti samo ako ujedini svoje građane i poboljša svoje jedinstveno socijalno 

tržišno gospodarstvo.” Dijelim njezinu viziju i spremna sam predano raditi kako bismo je 

ostvarili.  

Kao bivšoj ministrici za okoliš i klimatske promjene i članici Odbora za okoliš Europskog 

parlamenta u potpunosti mi je jasno da se s pitanjima klimatskih promjena i zaštite okoliša od 

onečišćenja zraka, onečišćenja vode i onečišćenja bukom moramo suočiti bez odgađanja. 

Ponosna sam na Komisijinu dugoročnu viziju da Europa do 2050. postane prvi klimatski 

neutralan kontinent. Moramo odlučno djelovati na njezinu ostvarenju, pri čemu će sektor 

prometa biti posebno važan jer je on odgovoran za četvrtinu emisija stakleničkih plinova u 

EU-u.  

Stoga će mjere u tom području biti ključan element europskog zelenog plana. Emisije ugljika 

moraju imati cijenu koju treba platiti. Ako budem imenovana povjerenicom, u skladu s 

političkim smjernicama radit ću na proširivanju sustava za trgovanje emisijama na pomorski 

prijevoz i postupnom smanjivanju besplatnih emisijskih jedinica zračnih prijevoznika. 

Sudjelovat ću i u reviziji propisa o oporezivanju energije radi njihova usklađivanja s našim 

visokim klimatskim ciljevima. Poticaji za prelazak na ekološki prihvatljivije načine prijevoza 

mogu funkcionirati samo ako postoji privlačna alternativa. Stoga ću podupirati održivu i 

pametnu mobilnost.  

Radi djelotvornog rješavanja problema povezanih s okolišem i bržeg prelaska na kružno 

gospodarstvo moramo potpuno iskoristiti inovativne čiste i digitalne tehnologije u sektoru 

prometa. Digitalizacija i automatizacija nude nam ogromne mogućnosti za povećavanje 

efikasnosti prijevoza i smanjivanje prometnih gužvi, što znači manje emisija, i za 

poboljšavanje sigurnosti i kvalitete prijevoznih usluga. Poticanje razvoja i prihvaćanja 

održivih alternativnih goriva također će biti ključan element u smanjivanju emisija iz sektora 

prometa, posebno kad je riječ o zrakoplovstvu. Ako budem potvrđena kao povjerenica, 

predložit ću sveobuhvatnu strategiju za održivu i pametnu mobilnost.  

Ne smijemo niti zaboraviti ulogu prijevoza u približavanju ljudi. U samoj srži Europske unije 

je omogućavanje slobodnog kretanja i pružanje prilika ljudima da se povezuju sa 

stanovnicima drugih dijelova Europe. Moramo se pobrinuti da prijevoz bude priuštiv, 

pouzdan i pristupačan, a pri tome moramo misliti i na osobe s niskim prihodima i na 

stanovnike udaljenih područja. Nitko ne smije biti zapostavljen. I to je pitanje pravednosti. 

Zbog toga namjeravam raditi na dovršetku transeuropske prometne mreže, čime ćemo pomoći 

u modernizaciji prometne infrastrukture i funkcioniranju unutarnjeg tržišta prijevoza na kojem 

se poštuju prava putnika i brine za putničku sigurnost. Naše prometne veze ne prekidaju se na 

granici. Budući da dolazim iz jedne od novijih država članica Europske unije, znam koliko je 

partnerstvo s EU-om važno za zemlje zapadnog Balkana pa ću raditi na poboljšanju 

prometnih veza s tom regijom, kao i prometnih veza u našem susjedstvu.   

Promet je važan gospodarski sektor. U njemu je izravno zaposleno 11 milijuna ljudi, a mnoga 

poduzeća EU-a svjetski su predvodnici. Stoga ću pridonositi industrijskoj strategiji ove 

Komisije i voditi računa o pravednim uvjetima rada. Potonje je važno i u našim nastojanjima 

da se ostvari rodna ravnopravnost. Novoizabrana predsjednica von der Leyen u svojem je 
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programu pitanje rodne ravnopravnosti stavila visoko na popis prioriteta te se obvezala da će 

predvoditi svojim primjerom tako što će uspostaviti rodno uravnotežen sastav Kolegija. Isto 

načelo namjeravam primijeniti na svoj tim. Vjerujem i da se snažnijom primjenom rodno 

osviještene politike u oblikovanju politika bolje iskorištavaju resursi, povećava učinkovitost 

politike, podupire održivi razvoj i stvaraju pravednija društva. To je vrlo važno za moj portfelj 

jer su žene u prometnom sektoru vrlo slabo zastupljene. Međutim, rodna ravnopravnost ne 

odnosi se samo na broj žena zaposlenih u sektoru prometa. To je i pitanje jednakog pristupa 

mogućnostima prijevoza, čime se postiže jednakost na tržištu rada i pristupu zdravstvenim 

službama, obrazovanju i socijalnim uslugama. Svim ću snagama raditi na tome da se u 

sektoru prometa u cijeloj Uniji postigne rodna ravnoteža. 

 

Moramo raditi na privlačenju mladih ljudi u zanimanja u prometu. Privlačnost će se sektora 

povećati osiguravanjem pravednih uvjeta rada.    

 

Obvezujem se da ću od trenutka imenovanja poštovati obveze neovisnosti, transparentnosti, 

nepristranosti i raspoloživosti, kako su definirane u članku 17. stavku 3. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije.  

 

Budem li potvrđena kao povjerenica, u potpunosti ću poštovati Ugovore i njihovu svrhu, a 

osobito obvezu djelovanja u europskom interesu bez ičijeg utjecaja. Poštovat ću i Kodeks 

ponašanja članova Europske komisije i njegove odredbe o sukobu interesa. Moja je izjava o 

sukobu interesa dovršena i dostupna javnosti. U slučaju promjena odmah ću je ažurirati.  

Kao zastupnica u Europskom parlamentu ispunila sam sve obveze prema instituciji, 

uključujući dostavljanje i ažuriranje svih potrebnih izjava o financijskim interesima. Uvijek 

sam poštovala Ugovore EU-a i njihovu svrhu te obvezu djelovanja u europskom interesu.  

 

2. Upravljanje portfeljem i suradnja s Europskim parlamentom  

Kako vidite svoju ulogu člana Kolegija povjerenika?  U kojem pogledu smatrate da biste 

bili odgovorni Parlamentu za svoje postupke i djelovanje svojih odjela? Na što ste se 

konkretno spremni obvezati u pogledu veće transparentnosti, bolje suradnje i 

konkretnog daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim zahtjevima 

za zakonodavne inicijative? Jeste li spremni informacije i dokumente o planiranim 

inicijativama ili tekućim postupcima pružati Parlamentu u jednakoj mjeri kao i Vijeću? 

Preuzet ću punu političku odgovornost za aktivnosti u području za koje sam nadležna, kako je 

utvrđeno u mandatnom pismu koje mi je poslano 10. rujna. Pridajem veliku važnost načelu 

kolegijalnosti i u potpunosti ću surađivati s drugim članovima Kolegija. Blisko ću surađivati s 

kolegama u razvoju i provedbi političkih inicijativa.  

Kao prijašnja i trenutačna zastupnica Europskog parlamenta znam koliko je važna bliska 

suradnja s Europskim parlamentom.  

Smatram da je to od ključne važnosti. Surađivat ću s Parlamentom i relevantnim odborima u 

svim fazama postupka donošenja politika i političkog dijaloga. 

Djelotvorna međuinstitucijska suradnja neophodna je za funkcioniranje institucionalnog 

okvira EU-a te za učinkovitost i legitimitet sustava donošenja odluka EU-a. Ona počiva na 
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određenim vodećim načelima koja sam u potpunosti spremna slijediti. Među njima su 

otvorenost, uzajamno povjerenje, učinkovitost i redovita razmjena informacija. U političkim 

smjernicama i mandatnim pismima novoizabrane predsjednice von der Leyen u potpunosti se 

odražavaju ta načela i ističe namjera jačanja posebnog odnosa Europskog parlamenta i 

Komisije. Budem li potvrđena kao povjerenica, radit ću na ostvarivanju tog cilja i pri tome 

postupati potpuno u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma iz 2010. i Međuinstitucijskog 

sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva iz 2016. Vodit ću svoje interakcije s Parlamentom 

na otvoren, transparentan i konstruktivan način, radeći na jačanju uzajamnog povjerenja. 

U skladu s političkim smjernicama novoizabrane predsjednice von der Leyen, spremna sam 

sudjelovati na svim relevantnim sastancima odbora i u raspravama u okviru trijaloga. Pobrinut 

ću se da parlamentarni odbori budu uključeni u bitna zbivanja u mojem portfelju. U 

potpunosti sam svjesna važnosti jednakog postupanja prema Parlamentu i Vijeću. To je 

nezaobilazan preduvjet za povjerenike, koji su kao članovi Kolegija odgovorni izravno 

izabranim članovima Europskog parlamenta.  

Obvezujem se i da ću odnose sa službama koje su u mojoj nadležnosti temeljiti na načelima 

lojalnosti, povjerenja, transparentnosti, dvosmjernog protoka informacija i uzajamne pomoći. 

Konkretno, pobrinut ću se da postoji redovita razmjena informacija s predsjednikom Odbora 

za promet i turizam (TRAN), ali i s predsjednikom Odbora za okoliš, javno zdravlje i 

sigurnost hrane (ENVI) i drugim odborima kad bude potrebno. Izravno ću komunicirati s 

članovima odbora i voditi računa da budem dostupna za sudjelovanje na bilateralnim 

sastancima. Uz to ću se pobrinuti za redovito informiranje Europskog parlamenta, osobito 

prije važnih događaja i u ključnim fazama međunarodnih pregovora u područjima pod mojom 

nadležnošću. 

Pobrinut ću se da se brzo i točno odgovara na pitanja iz mojeg portfelja koja zastupnici 

Europskog parlamenta upute Komisiji. Odazvat ću se na svaki poziv Europskog parlamenta 

da na plenarnoj sjednici i/ili sastancima odbora odgovaram na pitanja ili obrazložim neku 

temu. 

U političkim smjernicama novoizabrane predsjednice Ursule von der Leyen ističe se da bi, 

ako želimo vratiti povjerenje građana u Uniju, naše institucije trebale biti otvorene i neupitno 

transparentne. Građani bi trebali znati koja stajališta Komisija brani u zakonodavnom 

postupku. Jačanjem međuinstitucijske suradnje putem promicanja legitimnosti i odgovornosti 

povećat će se učinkovitost i dobro upravljanje EU-a. 

Stoga se potpuno obvezujem provoditi sveobuhvatne odredbe o transparentnosti i razmjeni 

informacija iz Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije te 

Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva.  

Moja misija obuhvaća i nastavak rada na informiranju građana. Prijedlozi politika u mojem 

portfelju temeljit će se na odgovarajućim savjetovanjima sa stručnjacima i javnosti u skladu s 

načelima bolje regulative.   

Novoizabrana predsjednica von der Leyen podupire pravo inicijative Europskog parlamenta. 

Obvezala se da će njezina Komisija reagirati na rezolucije donesene većinom glasova u 

Parlamentu predlaganjem zakonodavnog akta, uz potpuno poštovanje načela 

proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. Potpuno to podržavam. 



 

 – 5 –   

U okviru obveze koju je sljedeći Kolegij preuzeo da produbi partnerstvo s Europskim 

parlamentom surađivat ću s Parlamentom u svakoj fazi rasprave o rezolucijama u skladu s 

člankom 225. UFEU-a. Obvezujem se da ću blisko surađivati s relevantnim parlamentarnim 

odborima te biti aktivna i prisutna tijekom pripreme rezolucija u skladu s člankom 225. 

UFEU-a. Čvrsto vjerujem da će se time poboljšati dijalog te potaknuti povjerenje i postići 

osjećaj suradnje na zajedničkom cilju.  

U skladu s Okvirnim sporazumom Komisija će odgovoriti na svaku rezoluciju Parlamenta u 

roku od tri mjeseca od njezina donošenja. Komisija će osigurati politički nadzor nad 

procesom.  

Za kraj, vratila bih se na svoju izjavu u kojoj sam rekla da ću se pobrinuti da parlamentarni 

odbori budu uključeni u bitna zbivanja u mojem portfelju te da trebaju biti uključeni 

istovremeno i jednako kao i Vijeće. Potpuno sam svjesna da je dostavljanje informacija i 

dokumenata ključan aspekt produbljivanja partnerstva između Europskog parlamenta i 

Komisije. Stoga se obvezujem u potpunosti provoditi odgovarajuće odredbe Okvirnog 

sporazuma između dviju institucija i Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi 

zakonodavstva.  

 

Pitanja Odbora za promet i turizam  

3.  Koja je Vaša vizija optimiziranih sustava za prijevoz osoba i robe u prvih 25 godina 

21. stoljeća, uzimajući u obzir glavne izazove digitalizacije, dekarbonizacije, 

konkurentnosti, sigurnosti, klimatskih promjena, zaštite okoliša, socijalne skrbi, 

radnih uvjeta i jednakih mogućnosti, uključujući unaprijeđena prava i zaštitu 

radnika u prometu (osobito žena i mladih), kao i tehnološke promjene (autonomna 

vozila, uporaba umjetne inteligencije), te kakvim pristupom i kakvim konkretnim 

koracima namjeravate omogućiti održive, cjenovno pristupačne, multimodalne i 

pouzdane sustave prijevoza? 

Sektor prometa znatno će doprinijeti iskorištavanju potencijala klimatske i digitalne tranzicije. 

Moja je vizija optimiziranog prometnog sustava kombinacija održivosti, doprinosa 

dekarbonizaciji i smanjenja onečišćenja. Želim optimizirani prometni sustav koji će biti 

siguran, pametan, priuštiv i pristupačan. Prometni sustav mora se modernizirati radi 

rješavanja problema ograničenosti kapaciteta i starosti infrastrukture. Za ostvarenje te vizije 

potrebno je ulaganje u prometne mreže i iskorištavanje digitalnih inovacija. Uvođenje 

inovacija mora podrazumijevati osposobljavanje u relevantnim vještinama. Pravedni uvjeti 

rada bit će najvažniji element za privlačenje mladih žena i muškaraca u profesije u sektoru 

prometa. 

Među prvim zadacima za ostvarenje te vizije bit će predlaganje sveobuhvatne strategije za 

održivu i pametnu mobilnost kako bi cijene prijevoza ostale priuštive tako da nitko ne bude 

zapostavljen. To će uključivati kombiniranje svih alata dostupnih na razini EU-a da bi se 

sastavile usklađene i djelotvorne mjere. To znači da ćemo prema potrebi prilagođavati 

regulatorni okvir, upotrebljavati i usmjeravati dostupna financijska sredstva te potpuno 

iskoristiti ostale mogućnosti, kao što su istraživanje i inovacije, za stvaranje odgovarajućih 

poticaja za optimalno korištenje prometnog sustava, privlačenje ulaganja, smanjenje 

ekološkog otiska prometa i iskorištavanje novih tehnologija i inovacija. Za sve je to potrebna 

bliska suradnja s kolegama u Kolegiju. 
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Promet utječe na svakodnevni život svih Europljana. Poboljšavanjem povezanosti građana i 

poduzeća EU podupire slobodu kretanja ljudi, robe i usluga te igra ključnu ulogu u 

povezivanju kontinenta. Sektor prometa čini oko 5 % bruto domaćeg proizvoda EU-a. U 

njemu je izravno zaposleno približno 11 milijuna ljudi. Čast mi je preuzeti odgovornost za taj 

ključni sektor i tijekom svojeg mandata raditi na tome da sektor prometa pridonosi 

ambicioznim ciljevima predložene Komisije. Taj je sektor trenutačno pod utjecajem niza 

važnih trendova. Potražnja za prijevozom neprestano raste. Procjene ukazuju na to da će se u 

razdoblju od 2015. do 2050. europski putnički prijevoz i kopneni prijevoz tereta povećati za 

35 % odnosno 53 %. Zagušenost i nedostatak kapaciteta postaju sve veći problem. Najmanje 

25 % emisija stakleničkih plinova u EU-u 2017. nastalo je u sektoru prometu. To je jedini 

gospodarski sektor čije su današnje emisije veće nego 1990. Emisije i dalje rastu, usprkos 

nastojanjima da se taj porast obuzda. 

Stoga je potrebno odlučnije pridonositi nastojanjima EU-a da smanji emisije kako bi se 

ostvarila vizija iz političkih smjernica novoizabrane predsjednice. Prema analizi na kojoj se 

temelji komunikacija „Čist planet za sve”, da bi se do 2050. ostvario cilj uspostavljanja 

klimatski neutralnog gospodarstva, nužno je smanjiti emisije CO2 u sektoru prometa za 

približno 90 %. 

Pred nama je ogroman izazov: usklađivanje cilja znatnog smanjenja ekološkog otiska sektora 

prometa s ciljem povezanosti, priuštivosti i daljnjeg napretka tog ključnog sektora 

gospodarstva. Pobrinut ću se, u suradnji s kandidatom za izvršnog potpredsjednika 

Timmermansom, da promet zauzme središnju ulogu u „europskom zelenom planu”. Održivost 

je jedini izbor za sektor prometa. Moramo uvesti dosad najambicioznije mjere  za sve oblike 

prijevoza. Moramo istovremeno raditi na dvije strane: prvo, moramo olakšati uvođenje 

održivijih načina prijevoza, i drugo, uvesti sustav određivanja cijena kojim će se snažno 

poticati upotreba, primjena i financiranje tih održivih rješenja uz olakšavanje multimodalnog 

prijevoza. Uvođenje načela „korisnik plaća” i „onečišćivač plaća” u praksu bit će važan 

element tih mjera.  

Radit ću na tome da se sustav za trgovanje emisijama proširi na pomorski sektor uz istodobna 

ulaganja u infrastrukturu radi podržavanja čišćih tehnologija. Radit ćemo i na reviziji sustava 

za trgovanje emisijama s obzirom na međunarodne trendove u okviru Međunarodne 

organizacije za civilno zrakoplovstvo, pri čemu ćemo razmotriti postupno smanjivanje 

besplatnih emisijskih jedinica u zrakoplovstvu. Budući da su zrakoplovstvo i pomorski 

promet globalne industrije, sudjelovat ću u relevantnim međunarodnim forumima kako bi EU 

i dalje predvodio u poticanju većeg napretka i viših ciljeva u suradnji s našim međunarodnim 

partnerima.  

Usredotočit ću se i na povećanje upotrebe održivih i alternativnih goriva u cestovnom, 

pomorskom i zračnom prijevozu te prijevozu unutarnjim plovnim putovima. U tom će 

kontekstu biti potrebno iskoristiti javna i privatna sredstva te dovršiti sustav opskrbe 

alternativnim gorivima za sve načine prijevoza, uključujući veću elektrifikaciju u zračnim i 

morskim lukama. Surađivat ću s kolegama na utvrđivanju odgovarajućih cjenovnih poticaja 

za alternativna goriva za sve načine prijevoza i na poticanju korištenja vozila na alternativna 

goriva. Za to će biti potrebna koordinacija financijskih sredstava i odgovarajući okvir politike.  

Zalagat ću se za pametan i održiv europski sektor prometa. Pametno upravljanje prometom bit 

će ključno za rješavanje ograničenja kapaciteta za sve načine prijevoza, čime će se povećati 

učinkovitost pa time smanjiti emisije i povećati sigurnost.  
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Digitalizacija otvara brojne nove prilike – kao što su povezana i automatizirana mobilnost, 

ekonomija suradnje, mobilnost kao usluga – koje se moraju iskoristiti da mobilnost postane 

pristupačnija i priuštivija građanima. Sve se to treba iskoristiti i uvrstiti u odgovarajuće 

zakonodavne i političke okvire.  

Kako bi se osiguralo pravedno i funkcionalno unutarnje tržište prometa i optimizirao europski 

prometni sustav, moramo dovršiti osnovne koridore transeuropske prometne mreže (TEN-T) 

do 2030. Pri tome se moramo pobrinuti da naša infrastruktura bude prikladna za digitalizaciju 

i orijentaciju na održivost, što obuhvaća interoperabilne usluge osmišljene tako da budu 

jednostavne za potrošače. Ako postoji prikladna alternativa, moramo više i bolje koristiti 

općenito održivije načine prijevoza, kao što su željeznica i unutarnji plovni putovi. Moramo 

iskoristiti i većinu infrastrukturnih projekata s dvojnom namjenom da poboljšamo vojnu 

mobilnost [vidjeti pitanje 3.]. Također ću raditi na olakšavanju javnih i privatnih ulaganja u 

cilju unapređenja i modernizacije prometne infrastrukture u Europi putem Instrumenta za 

povezivanje Europe, InvestEU-a i drugih instrumenata, uključujući instrumente kojima se 

podupiru istraživanja (Obzor Europa) i teritorijalna kohezija. 

Od najveće je važnosti da prijevoz bude siguran za korisnike i radnike. Ne smijemo se nikada 

opustiti kad je riječ o sigurnosti, nego neprestano težiti da budemo bolji po tom pitanju. 

Moramo uspostaviti najviše moguće sigurnosne standarde u području prometa. Nije 

prihvatljivo da svake godine na cestama EU-a pogine 25 000 osoba. Moramo ostvariti 

Strateški akcijski plan za sigurnost na cestama i ispuniti ambiciozan privremeni cilj – 

smanjenje broja poginulih i ozlijeđenih za 50 % do 2030. – služeći se mjerama koje se odnose 

na sve dijelove sustava (infrastrukturu, vozila, ponašanje). U području automatizirane 

mobilnosti, koja uključuje bespilotne zrakoplove, bit će potrebni novi sustavi da sigurnost 

zračnog prometa ostane na dosadašnjoj visokoj razini. Naši odgovori na brz razvoj 

sigurnosnih prijetnji moraju biti troškovno učinkoviti i razmjerni. Blisko ću surađivati s 

nadležnim povjerenikom u pogledu novih rizičnih područja, kao što je kibersigurnost, te ćemo 

na rješavanju tih problema surađivati s državama članicama, međunarodnim tijelima i 

dionicima.  

Prijevoz bi trebao ostati priuštiv, pouzdan i pristupačan, posebno za stanovnike udaljenih 

područja i osobe s niskim prihodima. Vrlo je važno odgovoriti na bojazni građana u vezi s 

porastom troškova goriva i cijena karata. Obvezujem se unaprijediti prava putnika u svim 

načinima prijevoza, pri čemu posebno ističem prava osoba sa smanjenom pokretljivošću. 

Posebnu ću pozornost posvetiti socijalnim uvjetima radne snage u sektoru prometa i mogućim 

negativnim učincima trenutačnih promjena u sektoru te ću redovito voditi dijalog sa 

socijalnim partnerima.  

Naposljetku, nastojat ću ojačati suradnju s ključnim međunarodnim partnerima, promicati 

visoke standarde EU-a na međunarodnoj razini, podupirati pristup industrije EU-a stranim 

tržištima pod jednakim uvjetima, provoditi postojeće sporazume i poboljšavati povezanost, 

osobito sa susjedstvom. Posebnu ću pozornost posvetiti prometnoj suradnji sa zapadnim 

Balkanom, Istočnim partnerstvom i zemljama sredozemnog susjedstva proširenjem TEN-T-a. 

Moramo poboljšati odnose s glavnim svjetskim trgovinskim partnerima i konkurentima 

(SAD, Kina i Japan) kad je riječ o svim načinima prijevoza i održavati blisku suradnju s 

globalnim središtima rasta (npr. ASEAN) i strateškim partnerima (npr. SAD, Kina, Japan, 

Republika Koreja). 
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4.  Koje su Vaše obveze na međunarodnoj razini kojima bi se zajamčili jednaki uvjeti 

među prijevoznicima, jamčeći pritom pošteno tržišno natjecanje i poštujući socijalna 

prava, osobito u kontekstu oštre konkurencije s trećim zemljama koje nude 

potencijalno nezakonite subvencije, kao i među različitim načinima prijevoza, kako bi 

se nastavio program NAIADES, u smislu internalizacije vanjskih troškova, 

oporezivanja, sustava trgovanja i drugih mjera, kako bi se osiguralo da se načela 

„korisnik plaća” i „onečišćivač plaća” primjenjuju jednako i omogućuju ostvarivanje 

ciljeva Pariškog sporazuma, te kako bi se promicao i jačao najčišći način prijevoza u 

područjima EU-a u kojima je cestovni prijevoz i putnika i tereta i dalje dominantan? 

Postojanje jednakih uvjeta u sektoru prometa, neovisno o tome misli li se na uvjete za nas i 

naše međunarodne partnere ili na uvjete za različite načine prijevoza, ključno je da sektor 

funkcionira održivo i da se održivo razvija. Sigurno, pravedno i učinkovito funkcioniranje 

sektora zajamčeno je našim sigurnosnim, socijalnim, gospodarskim i ekološkim propisima i 

normama. Trebali bismo ih nastaviti poboljšavati. U okviru bilateralne i multilateralne 

suradnje s trećim zemljama štitit ćemo i promicati te propise i norme u svijetu, vodeći računa 

da europski prijevoznici ne budu u nepovoljnijem položaju u odnosu na svoje inozemne 

konkurente.  

U tu ću svrhu u forumima kao što je Svjetska trgovinska organizacija (WTO) i u okviru 

bilateralnih sporazuma blisko surađivati s našim međunarodnim partnerima radi 

omogućavanja pristupa tržištu, suzbijanja diskriminacije i prepreka te promicanja sigurnosnih, 

socijalnih i ekoloških normi EU-a, u skladu s nedavnim sporazumima sa Singapurom i 

Japanom te pregovorima s Indonezijom, Australijom i Novim Zelandom. Surađivat ću i s 

Međunarodnom organizacijom za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i Međunarodnom 

pomorskom organizacijom (IMO). Taj je rad vrlo važan za promicanje europskog vodstva u 

postavljanju standarda i ciljeva u području zaštite okoliša, normi za osposobljavanje i rad, 

modernizacije upravljanja prometom te sigurnosti.  

Nastavit ću rad na sklapanju sveobuhvatnih sporazuma o zračnom prometu kojima se promiču 

europske norme širom svijeta. Također želim iskoristiti vanjsku zrakoplovnu politiku kako 

bih europskoj zrakoplovnoj industriji, a posebno europskoj aeronautičkoj industriji, otvorila 

nove mogućnosti i poboljšala pristup tržištima.  

Surađivat ću i s Kinom, ključnim partnerom, putem platforme za povezivanje EU-a i Kine 

radi postizanja reciprociteta, transparentnosti, otvorenosti i jednakih uvjeta u razvoju 

prometne infrastrukture.  

Iako prijevoz građanima EU-a omogućava slobodno kretanje, a poduzećima EU-a rast, on je 

ujedno znatan trošak za europska domaćinstva, odgovoran za znatnu štetu okolišu i uzrok 

zagušenja i nesreća. Nedavna neovisna studija o internalizaciji vanjskih troškova prijevoza, 

koju je naručila Komisija, pokazala je da cijene prijevoza ne odražavaju u potpunosti troškove 

za društvo. To stvara opasnost od narušavanja tržišta. Moramo se pobrinuti da prelazak na 

održivu mobilnost bude pravedan za sve. U područjima u kojima su ta pitanja u nadležnosti 

EU-a moramo ih odlučno rješavati.  

U bliskoj suradnji s nadležnim kolegama povjerenicima razmotrit ću kako najbolje potaknuti 

usmjeravanje na održivost revizijom sustava EU-a za trgovanje emisijama i revizijom 

Direktive o oporezivanju energije, kako bi je se uskladilo s našim ambicioznim klimatskim 

ciljevima i kako bi se okončale subvencije za fosilna goriva. Daljnje mjere za uvođenje načela 
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„korisnik plaća” i „onečišćivač plaća” u praksu smatrat će se dijelom sveobuhvatne strategije 

za održivu i pametnu mobilnost. 

Uz navedeno najavljujem da bi se u okviru europskog zelenog plana radilo na 

komplementarnim inicijativama kako bi prometni sustav bio održiviji, uključujući prijevoz 

tereta. Podupirat ću željeznički prijevoz općenito jer željeznica ima ključnu ulogu i za osobe 

koje redovito putuju na posao i za prijevoz tereta. Željeznica je u prednosti na duljim 

udaljenostima; vlakovi velikih brzina povezuju velike gradove i mogu biti alternativa drugim 

načinima prijevoza, npr. zračnom prijevozu. Moramo, među ostalim, nastaviti razvijati 

željezničke teretne koridore, poboljšati učinkovitost željezničkog prijevoza i prijevoza 

unutarnjim plovnim putovima te se pobrinuti za bolje veze luka sa zaleđem. To će uključivati 

temeljne mjere za multimodalnost u obliku digitalizacije, boljeg upravljanja prometom i 

ulaganja u infrastrukturu. Da bi željeznički sektor u potpunosti ispunio očekivanja, trebaju 

nam otvorena i konkurentna tržišta željezničkog prijevoza. Da bi se to postiglo, odlučno ću 

raditi na daljnjoj realizaciji jedinstvenog europskog željezničkog prostora bez granica u EU-u 

i da se nedavno doneseni četvrti željeznički paket, uključujući i načelo konkurentne dodjele 

ugovora o javnim uslugama, primjenjuje u potpunosti. Nacionalni tehnički propisi za vlakove 

i dalje prevladavaju, a ja smatram da je ključno povećati prekograničnu usklađenost i 

upravljanje kapacitetima, počevši s teretnim vlakovima. Cilj će mi biti da pomoću poboljšane 

digitalizacije uspostavimo neometane željezničke usluge i pouzdane veze s drugim načinima 

prijevoza.  

U području pomorskog prometa nastavit ćemo na onome što je postignuto uvođenjem 

jedinstvenog sučelja i digitalizacijom dokumentacije kako bismo smanjili neučinkovitost i 

dodatno poboljšali integraciju sektora u logistički lanac.  

 

5.  Kako bi se dovršio jedinstveni europski prometni prostor, uzimajući u obzir velika 

kašnjenja i trajne velike razlike u prometnoj infrastrukturi diljem Unije, te kako bi 

se diljem EU-a osigurala sigurna, intermodalna i inovativna prometna infrastruktura 

s odgovarajućim kapacitetom, uključujući periferne i otočne regije, s ciljem dobre 

međusobne povezanosti za sve, koji su Vaši prioriteti za daljnji razvoj i dovršenje 

transeuropske prometne mreže, pa i između regija središnje i istočne Europe, također 

u vezi s digitalizacijom, alternativnim gorivima, sigurnošću i zaštitom, te koji je Vaš 

pristup deblokiranju zakonodavnih prijedloga u tijeku i/ili poticanju potrebnih 

ulaganja na svim razinama diljem EU-a, među ostalim u održivi razvoj morskih luka, 

dovršenje jedinstvenog europskog neba i prekogranične željezničke dionice kojima bi 

se poboljšao prijevoz putnika na duljim udaljenostima? 

Radit ću na uspostavljanju istinskog jedinstvenog europskog prometnog prostora koji je 

održiv, pametan i pravedan. Usredotočit ću se na to da se TEN-T i infrastrukturne veze koje 

nam nedostaju dovrše što je prije moguće. 

Sektor prometa je okosnica jedinstvenog tržišta EU-a. On nas ujedinjuje jer omogućava 

ljudima, robi i uslugama slobodno kretanje unutar Unije i povezuje ljude iz različitih regija i 

zemalja. Transeuropska prometna mreža (TEN-T) također osigurava gospodarsku, socijalnu i 

teritorijalnu koheziju te jača globalnu konkurentnost EU-a. Ta mreža može imati i sigurnosnu 

ulogu jer omogućava mobilnost vojnih snaga i prijevoz vojne opreme.  

Komisija trenutačno evaluira okvir TEN-T-a. Predstavit ću glavne nalaze evaluacije na 

Danima TEN-T-a u svibnju 2020. Posebnu ću pozornost posvetiti gradskim čvorištima, koja 
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su polazišta i odredišta prometnih tokova, a to ću prvenstveno napraviti u kontekstu revizije 

TEN-T-a. Svjesna sam koliko je važna potpuna geografska pristupačnost u cijelom EU-u i s 

tim povezana ključna uloga sveobuhvatnog TEN-T-a. Zbog toga ću raditi na poboljšavanju 

povezanosti unutar Europe, između perifernih zemalja i središta, između država i regija, 

između istoka i zapada, između sjevera i juga te u ruralnim i udaljenim područjima. Primjer 

dodane vrijednosti EU-a su ključni infrastrukturni projekti, kao što su projekt pruge Rail 

Baltica ili pojedinačni projekti u okviru koridora Rajna – Dunav. Njihova uspješna provedba 

ključna je za ostvarivanje povezanosti. Zbog toga moramo rješavati pitanja preostalih 

kašnjenja i političkih napetosti koja se odnose na dovršetak ključnih prekograničnih 

infrastrukturnih projekata. U tom kontekstu također želim spomenuti da regionalne i lokalne 

zračne luke imaju ključnu ulogu u povezivanju rubnih i udaljenih regija te u regionalnom 

gospodarskom razvoju. Željeznička mreža za vlakove velikih brzina još je daleko od 

dovršetka. Trajna javna potpora ulaganjima u infrastrukturu je ključna, iako sama po sebi nije 

dovoljna.  

Ispunjavanje ciljeva TEN-T-a neće biti moguće bez financijskih sredstava. Moramo poticati 

javna i privatna ulaganja u nadogradnju i modernizaciju europske prometne infrastrukture. 

Postizanju tog cilja trebale bi pridonositi nove verzije Instrumenta za povezivanje Europe, 

InvestEU-a i drugih instrumenata, npr. onih za podupiranje istraživanja i teritorijalne 

kohezije. Kad je riječ o našim ulaganjima, uvijek moramo misliti i na naše klimatske ciljeve. 

Komisija je u općem Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. 

predložila da se 25 % rashoda odnosi na borbu protiv klimatskih promjena. Sa zadovoljstvom 

primjećujem da su suzakonodavci u svojem nedavnom dogovoru taj cilj za program 

Instrumenta za povezivanje Europe zadržali na 60 %, kao što je Komisija predložila. Budući 

dogovor o sljedećem, dugoročnom proračunu EU-a odredit će na koji ćemo se način baviti 

rastom, smanjenjem prometnih gužvi, sigurnošću i dekarbonizacijom u prometu za sljedeće 

generacije. Stoga ću o tome pregovarati i dogovarati se s kolegama, Europskim parlamentom i 

Vijećem.  

Iz perspektive bivše zastupnice u EP-u jasno mi je koliko je važno čuti sva mišljenja što prije. 

Stoga ću se oslanjati na vrlo blisku suradnju s Parlamentom. Radujem se redovitim 

razmjenama informacija i raspravama s odborom TRAN (i drugima, kao što su ENVI, EMPL 

i ITRE). 

 

6.  Koje konkretne inicijative namjeravate poduzeti za povećanje održive mobilnosti u 

gradskim područjima Unije, uz poštovanje načela supsidijarnosti, poboljšanje kvalitete 

zraka, borbu protiv klimatskih promjena, smanjenje antagonizma među gradovima i 

prigradskim regijama, jamčenje socijalne uključenosti te istovremeno omogućavanje 

mobilnosti bez prepreka, uključujući prilagodbu izgrađenog okruženja u Europskoj 

uniji i smanjenje raznolikosti sustava ograničavanja u Uniji? U tom smislu, smatrate li 

da prekogranični noćni vlakovi doprinose održivom putničkom prometu na veće 

udaljenosti u Europi i biste li ih poduprli nekim mjerama? 

U europskim gradovima živi 72 % stanovništva EU-a. Oni stvaraju više od 85 % BDP-a EU-

a. Ti se gradovi suočavaju sa sve većim problemima u području mobilnosti i prometa koji su 

uglavnom povezani s privatnim automobilima na tradicionalna goriva. Konkretno, riječ je o 

zagušenosti, onečišćenju zraka, emisijama CO2, buci i prometnim nesrećama. Između ostalog, 

2017. se 37 % smrtnih slučajeva na cestama dogodilo u gradskim područjima. Ti problemi sa 

sobom donose i velike gospodarske i ekološke troškove. Godišnji gubitak učinkovitosti 

uzrokovan gradskim zagušenjem zbog osobnih automobila procijenjen je na više od 110 
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milijardi EUR. Gradski je promet odgovoran za otprilike 23 % emisija stakleničkih plinova u 

sektoru prometa EU-a. 

Vrijeme je da ponovno razmotrimo koncept gradske mobilnosti. Uz potpuno poštovanje 

načela supsidijarnosti zajedno možemo ostvariti konkretne prednosti, uključujući čišći zrak, 

manje buke, manje zagušenja i sigurnije urbano okruženje primjerenije za ljude. Pozdravljam 

dodatnu usredotočenost na klimatski neutralne pametne gradove u okviru Obzora Europa. 

Radit ću na tome da mobilnost bude u potpunosti integrirana u različite programe Obzora 

Europa. Promicat ću suradnju na svim razinama – EU-a, nacionalnoj, lokalnoj – da bi se 

gradovima pomoglo u prelasku na održiviju gradsku mobilnost. U nekim državama već 

postoji mnogo dobrih primjera kako se može uvesti „mobilnost kao usluga”. Ti nam primjeri 

daju korisne ideje o daljnjim koracima za cijeli EU.  

Kako bi se zajamčila priuštiva i pristupačna mobilnost te doprinijelo smanjenju onečišćenja i 

prometnih zagušenja, želim pridonijeti tome da grupni prijevoz postane privlačniji. Riječ je ne 

samo o pitanju dostupnosti i pouzdanosti nego i o jednostavnosti planiranja i rezerviranja 

putovanja. Izdavanje karata koje uključuju različite načine prijevoza može imati ključnu 

ulogu u pružanju alternative korisnicima privatnih automobila. U okviru buduće sveobuhvatne 

strategije moramo razmotriti i okvir EU-a za gradsku mobilnost koji se definira na temelju 

potreba građana. Alternativa osobnim automobilima mora biti dostupna i priuštiva. U 

promociji aktivnih oblika prijevoza (hodanje, bicikli) i korištenja javnog prijevoza moramo 

uzeti u obzir i brz razvoj novih (zajedničkih, digitalnih) rješenja za mobilnost, npr. električnih 

bicikala i romobila, i novih usluga gradske mobilnosti. Zajedno s tim pojavljuje se sve veća 

potreba za sigurnim i pristupačnim zelenim gradskim javnim prostorima, uključujući bolje 

uvjete za pješake i osobe sa smanjenom pokretljivošću. Moramo se pobrinuti da iskoristimo 

mogućnosti koje nam otvaraju ekonomija suradnje i moderne tehnologije, kao što su dijeljenje 

prijevoza, internetsko naručivanje prijevoza, lokalni prijevoz na zahtjev i drugi oblici 

dijeljenja prijevoza koji dopunjavaju javni prijevoz i pomažu u rješavanju preopterećenja 

gradskog prometa. Istovremeno moramo odgovoriti na pitanja i probleme koji dolaze s tim 

novim uslugama: npr. njihova uloga u planiranju gradske mobilnosti, korištenje javnog 

prostora, sigurnost, održavanje i odgovornost prema socijalnim uvjetima. Trenutačna 

evaluacija postojećeg paketa za gradsku mobilnost bit će element u tom razmatranju. Jedan je 

aspekt potreba za razvojem učinkovitog, digitalnog sustava [U-space] zahvaljujući kojem će 

aktivnosti bespilotnih zrakoplova biti sigurne i održive te koji će poštovati ograničenja u 

području privatnosti, posebno u gradskim područjima. 

Uvođenje čiste mobilnosti, uključujući čista vozila i infrastrukturu za alternativna goriva, npr. 

stanice za punjenje u gradskim područjima, također bi trebalo biti prioritet, kako je navedeno 

u mojim prethodnim odgovorima. Važno je i da ubrzamo elektrifikaciju luka, kako za njihove 

vlastite aktivnosti tako za usluge koje pružaju brodovima. Od ključne je važnosti uspostaviti 

prave poticaje za urbana i ruralna područja. Važno je da države članice u potpunosti poštuju 

novu Direktivu o čistim vozilima. Među njezinim učincima ne smije se zanemariti to što 

postiže da se javna financijska sredstva troše na najučinkovitiji način. Ne smijemo zaboraviti 

niti da sektor prometa i dalje najviše doprinosi emisijama dušikovih oksida (NOx) (48 % 

ukupnih emisija NOx u EU-u 2016.). Kad je riječ o dušikovu dioksidu, moramo državama 

članicama pomoći da ispune i poštuju europske standarde kvalitete zraka. To se osobito 

odnosi na više od 130 gradova u državama članicama.  

Pobrinut ćemo se da sektor prometa postane održiviji i pametan, ali se istovremeno moramo 

pobrinuti i da bude pravedan i priuštiv. Nitko ne smije biti zapostavljen. Za rješavanje 

problema povezanosti udaljenih urbanih i ruralnih područja bit će potrebne mjere na više 
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razina. Plan održive gradske mobilnosti je koristan instrument koji se može primijeniti i izvan 

fizičkih granica gradova.  

Nadalje, ponovno se pojavio interes za noćnim vlakovima. Razmotrit ću sa sektorom kako 

možemo poduprijeti noćne vlakove, počevši od dostupnosti željezničkih vozila i željezničko-

cestovnih veza. Postojeći pravni okvir za obveze javnih usluga u kopnenom prijevozu 

primjenjuje se na sve usluge javnog željezničkog prijevoza putnika i ne isključuje 

međunarodne noćne vlakove. Nadležna nacionalna tijela trebala bi procijeniti primjenjive 

zahtjeve i, prema potrebi, tražiti usluge unutar tog okvira. 

 

7.  Koje ćete konkretne korake, uključujući npr. upotrebu suvremenih tehnologija 

upravljanja prometom i integriranog izdavanja karata, poduzeti u cilju razvoja 

pouzdanog, točnog i neometanog multimodalnog prometnog okruženja kako bi se 

olakšala mobilnost građana, s posebnim naglaskom na osobama sa smanjenom 

pokretljivošću i osobama s posebnim potrebama, te kako bi se zajamčila prava svih 

putnika i poboljšala kvaliteta željezničkog putničkog prijevoza? 

Uvjerena sam da ćemo multimodalnošću postići neometanu, održivu i sigurnu povezanost te 

na bolji način iskoristiti postojeću infrastrukturu. Da bismo promicali održivu i pametnu 

mobilnost, moramo poduzimati i mjere koje će se odnositi na pojedinačne načine prijevoza i 

mjere za više načina prijevoza, uključujući istraživanja radi razvoja i testiranja novih ideja i 

tehnologija. Treba nam biti prioritet da u promet uvedemo nove digitalne tehnologije, kao što 

su umjetna inteligencija, strojno učenje i lanci blokova, ali istovremeno moramo voditi računa 

o ljudskim i etičkim implikacijama, među ostalim sigurnosti, kibersigurnosti i privatnosti. 

Obzor Europa i njegov program za istraživanja i inovacije trebali bi pomoći sektoru kad je 

riječ o dvije velike promjene: i. buduće funkcioniranje sektora s nultim emisijama u kojem će 

se svim građanima i poduzećima pružati potpuno digitalizirane i konkurentne usluge te ii. 

kooperativna, povezana i automatizirana mobilnosti. Daljnja istraživanja mogu pomoći u 

savladavanju tehnoloških problema i testiranju novih, integriranih rješenja. 

Bit će potrebno još rada da bi se uveo zajednički i interoperabilni podatkovni sloj za 

multimodalni prijevoz tereta i za povećavanje razmjera mobilnosti kao usluge.  

 

Pametnije i učinkovitije upravljanje prometom također je važno za rješavanje nedovoljnih 

kapaciteta u svim načinima prijevoza i smanjivanje ekološkog otiska prometa. Kad je riječ o 

upravljanju zračnim prometom, prioritet je dovršenje jedinstvenog europskog neba. Od 

ključne je važnosti i poboljšati zračnu povezanost građana i smanjiti emisije stakleničkih 

plinova iz zračnog prometa. Obvezujem se da ćemo brzo poduzeti mjere da dobijemo 

moderan, učinkovit i čišći zračni promet te cjelovito i transparentno upravljanje zračnim 

prometom u Europi. Tijekom prvih godina rada Shift2Rail je znatno unaprijedio istraživanja u 

željezničkom prometu. Sad bi se to zajedničko poduzeće trebalo posebno usredotočiti na 

Europski sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS), automatizaciju i prijevoz 

tereta. U pomorskom sektoru nastavit ću rad na razvoju sustava Unije za razmjenu pomorskih 

informacija kako bismo imali vrhunski pomorski nadzor u područjima pomorske sigurnosti i 

zaštite okoliša. Budući da se autonomne pomorske tehnologije već postupno uvode i da su u 

lukama EU-a brodovi opremljeni tim tehnologijama prisutni istovremeno s plovilima s 
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konvencionalnom posadom, razvoj tog sustava može značiti uvođenje sofisticiranijeg i 

prilagođenijeg pristupa praćenju plovidbe. 

Multimodalni prijevoz često je održiviji oblik mobilnosti od cestovnog prometa i za prijevoz 

putnika i za prijevoz tereta. Da se potpuno iskoriste koristi kombiniranog prijevoza, nužno je 

smanjiti administrativne prepreke i povećati broj objekata za pretovar, posebno u rubnim 

regijama. Ako se tim vanjskim elementima cijena ne odredi dobro [vidjeti pitanje 2.], ako se 

ne uspostavi odgovarajuća infrastruktura i ako se informacije ne digitaliziraju, neće se pojaviti 

alternativa cestovnom prijevozu. Radit ću na uklanjanju tih nedostataka.  

Ako želimo da putnici „putuju multimodalno”, moraju se osjećati odgovarajuće zaštićeni. 

Iako je tijekom posljednjih 15 godina ostvaren znatan napredak, i dalje postoje problemi sa 

zaštitom europskih putnika, uključujući putnike s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, u 

slučaju prekida koji se mogu dogoditi u svim fazama putovanja. Prvo se želim pobrinuti da 

postojeće zakonodavstvo o pravima putnika funkcionira; zatim ću, kako se tržište bude 

razvijalo, razmotriti koje su mjere potrebne za multimodalna putovanja.  

Komisija je, kako bi podržala te promjene, u svojem prijedlogu nove Uredbe o Instrumentu za 

povezivanje Europe (CEF) više nego prije istaknula željeznički prijevoz, prijevoz vodnim 

putovima, digitalizaciju i korištenje alternativnih goriva. Predloženi ukupni iznos sredstava za 

to je veći od 30 milijardi EUR. Smatram da bi razvoj intermodalne infrastrukture trebao 

zauzimati važno mjesto u nacionalnim planovima država članica, prema potrebi, u kontekstu 

programa dostupnih u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, tj. Višegodišnjem 

financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. Potrebna je i veća suradnja između javnih i 

privatnih subjekata, počevši od zajedničkog rada na istraživanju i inoviranju, među ostalim 

putem javno-privatnih partnerstava. To ću napraviti oslanjajući se na uspjehe zajedničkih 

poduzeća u sektoru prometa, konkretno SESAR-u i Shift2Railu, i uspostavljajući novo 

partnerstvo za kooperativnu, povezanu i automatiziranu mobilnost.  

Razvoj sigurnosnih prijetnji (uključujući kibersigurnosne rizike) usporedno s rastom prometa 

dovodi do toga da je održavanje visokih razina sigurnosti i zaštite sve potrebnije i sve 

složenije. Moći ćemo zadržati povjerenje građana i prijevoznika samo ako to uspijemo riješiti 

na pravi način. Digitalizacija otvara specifična pitanja na koja se želim usredotočiti blisko 

surađujući s kolegama iz Komisije. Među tim pitanjima su poboljšavanje otpornosti na 

kibernapade, stvaranje pouzdanih sustava za zaštitu podataka o putnicima i osiguravanje 

dostupnosti i dijeljenja podataka, uz odgovarajuće zaštitne mjere, radi razvoja novih aplikacija 

i povezivanja usluga. 


