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

Ktoré aspekty vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité na to, aby ste 

sa stali komisárkou a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za 

ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo vás motivuje? Ako budete prispievať k 

návrhu strategického plánu Komisie? Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako ho 

budete začleňovať do všetkých oblastí politiky svojho portfólia? Aké záruky nezávislosti 

môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste zabezpečili, aby žiadna vaša 

činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla spochybniť plnenie vašich úloh 

v rámci Komisie?  

Mojou motiváciou je budovanie silnej, jednotnej a inkluzívnej Európy bez rozdeľovania sa na 

sever a juh či západ a východ, so silným dôrazom na sociálnu rovnosť a spravodlivosť a s 

hlbokým presvedčením, že v jednote je sila. Bola to moja motivácia aj po celé tie roky, keď 

som pracovala na integrácii svojej krajiny do európskej rodiny a podporovala všeobecné 

záujmy Európskej únie. 

Bola to moja motivácia, aby som počas rumunského predsedníctva v Rade Európskej únie 

intenzívne pracovala vo všeobecnom záujme Únie, aby pokročila legislatívna práca v oblasti 

mobility, zabezpečila sa kontinuita v doprave vzhľadom na odchod Spojeného kráľovstva z 

Únie a zaistili sa potrebné finančné zdroje prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy.  

Ako politička som viackrát zastávala ministerské posty, a tak si plne uvedomujem 

zodpovednosť, ktorú so sebou nesie verejná funkcia, zodpovednosť, ktorá je priamo spojená s 

právom občanov na kvalitné služby, a to na národnej i európskej úrovni. Doprava predstavuje 

pre našich občanov a Úniu zásadnú službu. Podporuje voľný pohyb osôb, tovaru a služieb a je 

kľúčovým príspevkom k súdržnosti na celom kontinente. Som pripravená využiť svoje 

odborné skúsenosti na presadzovanie cieľov Európskej únie a zasadiť sa za splnenie 

príspevku dopravy v rámci priorít stanovených v politických usmerneniach zvolenej 

predsedníčky Ursuly von der Leyenovej a v poverovacom liste, ktorý som dostala 10. 

septembra.  

Ako ministerka životného prostredia som spustila vôbec prvú rumunskú národnú stratégiu 

boja proti zmene klímy. Ako ministerka pre európske fondy som riadila vykonávanie politiky 

súdržnosti vrátane financovania infraštruktúry na zabezpečenie konektivity. Ako ministerka 

práce, rodiny a sociálnej ochrany som bola zodpovedná za zaistenie vhodného rámca pre 

bezpečnosť a ochranu pracovníkov, a to aj v odvetví dopravy. A mojím prvým rozhodnutím v 

tejto funkcii bolo zriadenie národnej agentúry pre rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami. 

Ako predsedníčka národného úradu na ochranu spotrebiteľov som sa priamo podieľala na 
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ochrane práv našich občanov. A ako poslankyňa v národnom aj Európskom parlamente som 

sa vždy zasadzovala za práva občanov, pretože povinnosťou nás, politikov, je vždy slúžiť 

občanom.  

Zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach 

vyhlásila, že „Európa musí byť na čele prechodu smerom k zdravej planéte a novému 

digitálnemu svetu. Na to však musí zbližovať ľudí a pretvoriť naše jedinečné sociálne trhové 

hospodárstvo tak, aby vyhovovalo dnešným novým ambíciám.“ S touto víziou súhlasím a som 

úprimne odhodlaná pracovať na jej naplnení.  

Ako bývalá ministerka pre životné prostredie a zmenu klímy a členka Výboru Európskeho 

parlamentu pre životné prostredie si plne uvedomujem naliehavosť, s akou čelíme 

problematike zmeny klímy, a potrebu chrániť naše životné prostredie pred znečistením 

ovzdušia, vody a pred hlukom. Som hrdá na dlhodobú víziu Komisie, aby sa Európa stala do 

roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Potrebujeme rozhodné 

opatrenia a obzvlášť doprava v nich musí zohrávať svoju úlohu, keďže v EÚ zodpovedá až za 

štvrtinu emisií skleníkových plynov.  

Opatrenia v oblasti dopravy budú teda kľúčovým prvkom Európskeho ekologického 

dohovoru. Emisie uhlíka musia mať svoju cenu. Ak budem vymenovaná za komisárku, 

budem v súlade s politickými usmerneniami pracovať na rozšírení systému obchodovania s 

emisiami, aby sa vzťahoval aj na námornú dopravu, a na postupnom znižovaní bezodplatných 

kvót pre letecké spoločnosti. Prispejem aj k revízii pravidiel zdaňovania energie a ich 

zosúladeniu s našimi ambíciami v oblasti klímy. Stimuly na prechod k ekologickejším 

druhom dopravy budú fungovať, len ak budú k dispozícii atraktívne alternatívy. Preto budem 

podporovať udržateľnú a inteligentnú mobilitu.  

Na účinné riešenie environmentálnych problémov a urýchlenie prechodu na obehové 

hospodárstvo musíme v odvetví dopravy v plnej miere využívať aj inovačné čisté a digitálne 

technológie. Digitalizácia a automatizácia ponúkajú obrovské príležitosti, či už pri zvyšovaní 

dopravnej efektívnosti a znižovaní preťaženia, čo znamená menej emisií, ako aj pri zlepšovaní 

bezpečnosti a kvality dopravných služieb. Aj napomáhanie vývoja a zavádzania udržateľných 

alternatívnych palív bude kľúčovým prvkom pri znižovaní emisií v doprave, najmä v leteckej. 

Ak budem vymenovaná do funkcie komisárky, predložím komplexnú stratégiu udržateľnej a 

inteligentnej mobility.  

Zároveň však nesmieme zabúdať, že doprava ľudí spája. Možnosť voľného pohybu a 

stretávania sa s ľuďmi z iných kútov Európy a sveta je samotnou podstatou Európskej únie. 

Musíme zabezpečiť, aby doprava zostala cenovo dostupná, spoľahlivá a prístupná, a to aj pre 

ľudí s nízkymi príjmami alebo žijúcich v odľahlých oblastiach. Na nikoho by sa nemalo 

zabúdať. Aj to je otázka spravodlivosti. Svojou prácou sa preto zameriam na dobudovanie 

transeurópskej dopravnej siete, prispievanie k modernizácii dopravnej infraštruktúry a 

zabezpečenie fungujúceho vnútorného trhu s dopravou, v ktorom sa dodržiavajú práva 

cestujúcich a je postarané o ich bezpečnosť a ochranu. Naše dopravné spojenia by nemali 

končiť na hraniciach. Keďže pochádzam z jedného z novších členských štátov Európskej 

únie, viem, aké je partnerstvo s EÚ dôležité pre krajiny západného Balkánu, a preto budem 

pracovať na zlepšovaní našich spojení s týmto regiónom, ako aj s krajinami v našom 

susedstve.  

Doprava je dôležité hospodárske odvetvie, ktoré priamo zamestnáva 11 miliónov ľudí a v 

ktorom mnohé spoločnosti z EÚ zastávajú vo svete vedúce postavenie. Preto budem 
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prispievať k tejto priemyselnej stratégii Komisie a pozornosť budem venovať spravodlivým 

pracovným podmienkam. Tento aspekt je dôležitý aj v našom úsilí o dosiahnutie rodovej 

rovnosti. Zvolená predsedníčka von der Leyenová zaradila rodovú rovnosť na popredné 

miesto svojho programu a zaviazala sa, že pôjde príkladom a vytvorí úplne rodovo vyvážené 

kolégium. Vo svojom tíme sa chcem riadiť rovnakou zásadou. Som takisto presvedčená, že 

posilnenie uplatňovania rodového hľadiska pri tvorbe politík prináša lepšie využitie zdrojov, 

účinnejšiu politiku, podporuje udržateľný rozvoj a tvorí spravodlivejšiu spoločnosť. Pre moje 

portfólio to platí obzvlášť, keďže v doprave majú ženy výrazne nedostatočné zastúpenie. 

Rodová rovnosť však nie je len o počte žien zamestnaných v odvetví dopravy. Je aj o 

rovnakom prístupe k dopravnému vybaveniu, čo zasa zabezpečuje rovnosť na trhu práce, v 

zdravotníctve, vzdelávaní a sociálnych službách. S vervou sa budem zasadzovať o 

uplatňovanie rodovej vyváženosti v odvetví dopravy v celej Únii. 

 

K profesiám v doprave musíme prilákať aj mladých ľudí. Zaistenie spravodlivých pracovných 

podmienok zvýši príťažlivosť tohto odvetvia. 

 

Zaväzujem sa, že bezprostredne po svojom vymenovaní budem plne rešpektovať povinnosti 

týkajúce sa nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a dostupnosti tak, ako sú vymedzené v 

článku 17 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  

 

Ak dôjde k môjmu potvrdeniu vo funkcii komisárky, budem plne rešpektovať literu a ducha 

zmluvy, a to najmä povinnosť konať v európskom záujme a bez prijímania akýchkoľvek 

pokynov. Rovnako budem dodržiavať Kódex správania členov Európskej komisie a jeho 

ustanovenia o konflikte záujmov. Moje vyhlásenie o záujmoch je kompletné a verejne 

prístupné a v prípade akýchkoľvek potrebných zmien ho urýchlene zaktualizujem.  

Ako poslankyňa Európskeho parlamentu som si splnila všetky povinnosti voči tejto inštitúcii, 

a to aj predložením a aktualizovaním všetkých požadovaných vyhlásení o finančných 

záujmoch. V plnej miere som dodržala aj literu a ducha zmlúv EÚ a povinnosť konať v 

európskom záujme.  

 

2. Riadenie portfólia a spolupráca s Európskym parlamentom  

Ako by ste posúdili svoju úlohu členky kolégia komisárov? V čom by podľa vás mala 

spočívať vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše kroky a za činnosť vašich 

útvarov? Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie 

transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení 

vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych 

iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi 

pripravená poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Ak budem potvrdená vo funkcii komisárky, prevezmem plnú politickú zodpovednosť za 

činnosti v oblasti mojej pôsobnosti, ako sa stanovuje v poverovacom liste, ktorý som dostala 

10. septembra. Veľký význam prisudzujem zásade kolegiality a s ostatnými členmi kolégia 

budem plne spolupracovať. Svojich kolegov budem úzko zapájať do tvorby a uskutočňovania 

politických iniciatív.  

Ako bývalá aj súčasná poslankyňa Európskeho parlamentu viem, aká dôležitá je úzka 

spolupráca s Európskym parlamentom.  
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To je pre mňa mimoriadne dôležité. S Parlamentom a príslušnými výbormi budem 

spolupracovať vo všetkých fázach procesu tvorby politiky, ako aj politického dialógu. 

Účinná medziinštitucionálna spolupráca je zásadná pre fungovanie inštitucionálneho systému 

EÚ, ako aj pre efektívnosť a legitímnosť rozhodovacieho systému Únie. Spočíva na určitých 

základných zásadách, ktoré som pripravená plne dodržiavať. Patrí medzi ne otvorenosť, 

vzájomná dôvera, efektívnosť a pravidelná výmena informácií. V politických usmerneniach 

zvolenej predsedníčky von der Leyenovej, ako aj v poverovacích listoch sa tieto zásady plne 

odrážajú a zdôrazňuje sa zámer posilniť osobitný vzťah medzi Európskym parlamentom a 

Komisiou. Ak budem potvrdená vo funkcii komisárky, budem pracovať na naplnení tohto 

cieľa a konať tak, aby som v plnej miere dodržala ustanovenia rámcovej dohody z roku 2010 

a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z roku 2016. Svoju interakciu s 

Parlamentom budem viesť otvorene, transparentne a konštruktívne, aby sa vytvoril vzťah 

založený na vzájomnej dôvere. 

V súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky von der Leyenovej sa budem aj 

ja sama zúčastňovať na všetkých relevantných zasadnutiach výborov a diskusiách v rámci 

trialógu. Budem dbať na to, aby parlamentné výbory boli zapojené do každého významného 

vývoja v mojej pôsobnosti. Zároveň si plne uvedomujem dôležitosť rovnakého prístupu k 

Parlamentu aj Rade. Pre komisára, ktorý je členom kolégia a zodpovedá sa priamo voleným 

poslancom Európskeho parlamentu, je to nevyhnutnosť.  

Zaväzujem sa, že vzťahy s útvarmi Komisie pod mojím vedením budú založené na zásadách 

lojálnosti, dôvery, transparentnosti, obojsmerného toku informácií a vzájomnej pomoci. 

Obzvlášť budem dbať na zabezpečenie pravidelnej výmeny informácií s predsedom Výboru 

pre dopravu a cestovný ruch (TRAN), ale aj s predsedom Výboru pre životné prostredie, 

verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) a prípadne s ďalšími výbormi. Budem priamo 

komunikovať aj s členmi výborov a vynasnažím sa, aby som sa mohla zúčastňovať aj na 

dvojstranných stretnutiach. Takisto zabezpečím, aby bol Európsky parlament pravidelne 

informovaný, najmä pred veľkými udalosťami a v kľúčových etapách medzinárodných 

rokovaní v oblastiach, za ktoré zodpovedám. 

Budem dbať aj na to, aby poslanci Európskeho parlamentu dostali na otázky, ktoré sú určené 

Komisii a patria do oblasti mojej pôsobnosti, pohotovú a presnú odpoveď. Pred plénum 

Európskeho parlamentu a/alebo jeho výbory predstúpim vždy, keď budem vyzvaná, aby som 

zodpovedala danú otázku alebo reagovala na konkrétnu záležitosť. 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach zdôraznila, že 

na znovuzískanie dôvery občanov v Úniu by naše inštitúcie mali byť otvorené a v otázkach 

transparentnosti bezchybné. Občania by mali vedieť, aké stanoviská Komisia zastáva v 

legislatívnom procese. Posilnenou medziinštitucionálnou spoluprácou na základe podpory 

legitímnosti a zodpovednosti sa zlepší účinnosť a dobrá správa vecí verejných v EÚ. 

Preto sa plne zasadzujem za implementáciu rozsiahlych ustanovení o transparentnosti a toku 

informácií v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou a v 

Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva.  

Mojím poslaním je aj pokračovať v úsilí o informovanie občanov. Politické návrhy v oblasti 

mojej pôsobnosti sa okrem toho budú zakladať na riadnych konzultáciách s expertmi a 

verejnosťou v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie.  
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Zvolená predsedníčka von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na 

legislatívnu iniciatívu. Zaviazala sa, že jej Komisia bude na uznesenia Parlamentu prijaté 

väčšinou poslancov reagovať prostredníctvom legislatívneho aktu v plnom súlade so 

zásadami proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. S týmto cieľom sa plne 

stotožňujem. 

V rámci záväzku budúceho kolégia posilniť partnerstvo s Európskym parlamentom budem s 

Parlamentom úzko spolupracovať v každom štádiu rozpráv o uzneseniach v zmysle článku 

225 ZFEÚ. Zaväzujem sa k úzkej spolupráci s príslušnými parlamentnými výbormi a budem 

sa aktívne zúčastňovať na príprave uznesení podľa článku 225 ZFEÚ. Som pevne 

presvedčená, že sa tým zlepší dialóg, posilní sa dôvera a zmysel pre spoluprácu pri plnení 

spoločného cieľa.  

V súlade s rámcovou dohodou bude Komisia na uznesenia Parlamentu reagovať do troch 

mesiacov po ich prijatí. Komisia zabezpečí nad týmto procesom politický dohľad.  

K vyhláseniu, ktoré som uviedla vyššie a v ktorom sa zaväzujem, že budem dbať na to, aby 

parlamentné výbory boli zapojené do každého významného vývoja v mojej pôsobnosti, a to 

súčasne s Radou a na rovnakej úrovni, chcem doplniť, že si plne uvedomujem, že 

poskytovanie informácií a dokumentov je dôležitým aspektom posilnenia partnerstva medzi 

Európskym parlamentom a Komisiou. Preto sa zasadzujem za úplnú implementáciu 

príslušných ustanovení rámcovej dohody medzi obomi inštitúciami, ako aj 

Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva.  

 

Otázky Výboru pre dopravu a cestovný ruch  

3.  Aká je vaša vízia pre optimalizované systémy osobnej a nákladnej dopravy v prvej 

štvrtine 21. storočia so zreteľom na hlavné výzvy, ako je digitalizácia, dekarbonizácia, 

konkurencieschopnosť, bezpečnosť, zmena klímy, ochrana životného prostredia, 

sociálna starostlivosť, pracovné podmienky a rovnaké príležitosti vrátane lepších 

práv a ochrany pracovníkov v doprave (najmä žien a mladých ľudí) 

a technologických zmien (autonómne vozidlá, využívanie umelej inteligencie) a aký 

prístup a konkrétne kroky by ste chceli uplatňovať v záujme zabezpečenia 

udržateľných, dostupných, multimodálnych a spoľahlivých dopravných systémov? 

Odvetvie dopravy významne prispeje k využitiu potenciálu klimatickej aj digitálnej 

transformácie. V mojej vízii optimalizovaného dopravného systému sa kombinuje 

udržateľnosť s príspevkom k dekarbonizácii a so znižovaním znečistenia. Chcem 

optimalizovaný dopravný systém, ktorý je zároveň bezpečný, inteligentný, cenovo dostupný a 

prístupný. Dopravný systém sa musí zmodernizovať, aby dokázal reagovať na kapacitné 

obmedzenia a zastaranú infraštruktúru. Realizácia takejto vízie si vyžaduje investície do 

dopravných sietí a využívanie digitálnych inovácií. Inovácia musí ísť ruka v ruke s odbornou 

prípravou príslušných zručností. Pracovné podmienky musia byť spravodlivé, aby toto 

odvetvie dokázalo prilákať mladé ženy a mladých mužov do profesií v doprave. 

Jednou z mojich prvých úloh pri realizácii tejto vízie bude predložiť komplexnú stratégiu pre 

udržateľnú a inteligentnú mobilitu, ktorá zabezpečí, že doprava zostane aj cenovo dostupná, 

aby sa na nikoho nezabúdalo. Bude si to vyžadovať kombináciu všetkých nástrojov 

dostupných na úrovni EÚ, aby sme dosiahli súdržné a účinné opatrenia. To znamená v 

prípade potreby prispôsobiť regulačný rámec, mobilizovať a usmerňovať dostupné finančné 
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prostriedky a v plnej miere využívať ďalšie nástroje, ako je výskum a inovácia, na vytvorenie 

správnych stimulov na optimálne využívanie dopravného systému, podnietenie investícií, 

zmenšenie environmentálnej stopy odvetvia dopravy a zúročenie nových technológií a 

inovácie. Toto všetko si vyžaduje úzku spoluprácu s mojimi kolegami v kolégiu. 

Doprava sa dotýka každodenného života každého Európana. EÚ zlepšovaním prepojenia pre 

občanov a podniky podporuje voľný pohyb osôb, tovaru a služieb, čo je kľúčový príspevok k 

súdržnosti na celom kontinente. Doprava predstavuje približne 5 % hrubého domáceho 

produktu EÚ a priamo zamestnáva približne 11 miliónov ľudí. Bude mi cťou prevziať 

zodpovednosť za toto rozhodujúce odvetvie a zabezpečiť, aby doprava prispievala k 

ambicióznym cieľom v nasledujúcom funkčnom období. Na odvetvie dopravy v súčasnosti 

vplýva kritický vývoj. Dopyt po doprave neustále rastie. Podľa odhadov sa v EÚ v rokoch 

2015 – 2050 zvýši osobná doprava o 35 % a vnútrozemská nákladná doprava o 53 %. 

Dopravné preťaženie a nedostatok kapacity sú čoraz väčším problémom. V roku 2017 

pochádzalo prinajmenšom 25 % emisií skleníkových plynov v EÚ z dopravy. Je to jediné 

hospodárske odvetvie, v ktorom sú dnes emisie vyššie ako v roku 1990 a v súčasnosti naďalej 

rastú, a to aj napriek zmierňujúcim opatreniam, ktoré sa už podnikli. 

Doprava preto musí rozhodnejšie prispieť k úsiliu EÚ o zníženie emisií, aby sa zrealizovala 

vízia uvedená v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky. Z analýzy, o ktorú sa opiera 

oznámenie „Čistá planéta pre všetkých“, vyplýva, že na dosiahnutie cieľa, ktorým je 

klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050, musíme znížiť emisie CO2 v doprave 

približne o 90 %. 

Zosúladiť cieľ významného zníženia environmentálnej stopy dopravného odvetvia so 

zabezpečením prepojenia a cenovej dostupnosti tak, aby toto kľúčové hospodárske odvetvie 

naďalej prosperovalo, je obrovskou výzvou. Spolu s dezignovaným výkonným podpredsedom 

Timmermansom budem dbať o to, aby doprava zohrávala v Európskom ekologickom 

dohovore ústrednú úlohu. Doprava môže pokračovať len cestou udržateľnosti, a preto musíme 

vo všetkých spôsoboch dopravy zaviesť opatrenia, ktorých ambicióznosť je nebývalá. 

Musíme konať na dvoch frontoch: zjednodušiť zavádzanie dopravných alternatív a 

technológií, ktoré sú udržateľnejšie, a zaviesť systém cenotvorby, ktorý poskytuje správne 

stimuly na investovanie do týchto alternatív, ako aj na ich používanie a prevádzku, pričom sa 

zároveň zjednoduší multimodalita. Uplatňovanie zásad „používateľ platí“ a „znečisťovateľ 

platí“ bude v tejto súvislosti zohrávať kľúčovú úlohu.  

Budem sa snažiť o rozšírenie systému obchodovania s emisiami na námorný sektor a zároveň 

podporovať čistejšie technológie s investíciami do infraštruktúry. Budeme sa venovať aj 

preskúmaniu systému obchodovania s emisiami so zreteľom na medzinárodný vývoj v rámci 

Medzinárodnej organizácie civilného letectva vrátane postupného znižovania bezodplatných 

kvót na obchodovanie s emisiami v leteckej doprave. Vzhľadom na to, že letectvo a lodná 

doprava sú globálne priemyselné odvetvia, na príslušných medzinárodných fórach sa budem 

zasadzovať za to, aby EÚ naďalej zohrávala vedúcu úlohu v podporovaní ďalšieho pokroku a 

ambícií v spolupráci s našimi medzinárodnými partnermi.  

 Zameriam sa aj na zvýšenie využívania udržateľných a alternatívnych palív v cestnej, 

námornej, vnútrozemskej vodnej a leteckej doprave. V tejto súvislosti bude potrebné 

mobilizovať verejné a súkromné finančné prostriedky a dobudovať prepojenie medzi 

čerpacími stanicami s alternatívnymi palivami pre všetky druhy dopravy vrátane zvýšenej 

elektrifikácie na letiskách a v námorných prístavoch. Spoločne s kolegami budem pracovať aj 

na stanovení správnych cenových stimulov pre alternatívne palivá vo všetkých druhoch 



 – 7 –  

dopravy a na motivovaní zavádzania vozidiel poháňaných alternatívnymi palivami. Bude si to 

vyžadovať koordináciu finančných zdrojov a stanovenie vhodného politického rámca.  

Budem sa usilovať o inteligentné, ako aj udržateľné európske dopravné odvetvie. Inteligentné 

riadenie dopravy bude kľúčové pri riešení kapacitných obmedzení vo všetkých druhoch 

dopravy, zlepšovaní efektívnosti dopravy a tým aj pri znižovaní emisií v tomto odvetví a 

zvyšovaní jeho bezpečnosti.  

Digitalizácia ponúka veľa nových možností, ako napríklad prepojená a automatizovaná 

mobilita, kolaboratívne hospodárstvo alebo mobilita ako služba, ktoré sa musia využiť, aby sa 

zlepšila prístupnosť a cenová dostupnosť mobility pre občanov. Tieto možnosti musíme 

zužitkovať a začleniť ich do príslušných politických a právnych rámcov.  

Na zabezpečenie spravodlivého a fungujúceho vnútorného trhu s dopravou a na optimalizáciu 

európskeho dopravného systému musíme do roku 2030 dobudovať základné koridory 

transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a zároveň zabezpečiť, aby naša infraštruktúra 

dokázala zvládnuť výzvy digitalizácie a udržateľnosti vrátane interoperabilných služieb, ktoré 

vyhovujú potrebám spotrebiteľov. Ak existujú vhodné alternatívy, musíme viac a lepšie 

využívať všeobecne udržateľnejšie druhy dopravy, ako sú železnice a vnútrozemské vodné 

cesty. Zároveň musíme čo najviac využívať projekty infraštruktúry s dvojakým použitím na 

zlepšenie vojenskej mobility [pozri otázku č. 3]. Budem sa usilovať aj o uľahčenie verejných 

a súkromných investícií v záujme zlepšovania a modernizácie európskej dopravnej 

infraštruktúry prostredníctvom nového Nástroja na prepájanie Európy (NPE), programu 

InvestEU a ďalších nástrojov, napríklad na podporu výskumu (Horizont Európa) a územnej 

súdržnosti. 

Je mimoriadne dôležité, aby doprava bola pre jej používateľov a pracovníkov aj naďalej 

bezpečná a zabezpečená a aby sme túto oblasť nikdy nestrácali zo zreteľa, ale skôr sa 

usilovali o jej neustály pokrok. 

V celej oblasti dopravnej politiky musíme zabezpečiť čo najvyššie bezpečnostné normy. Na 

cestách v EÚ príde každoročne o život 25 000 ľudí a to je neprijateľné. Musíme splniť náš 

strategický akčný plán pre bezpečnosť cestnej premávky a náš ambiciózny dočasný cieľ – 

znížiť do roku 2030 počtu úmrtí a zranení o 50 % opatreniami zameranými na všetky časti 

systému (infraštruktúra, vozidlá, správanie). Automatizovaná mobilita vrátane dronov si 

takisto bude vyžadovať nové systémy, aby sme udržali chvályhodné výsledky, ktoré sme 

dosiahli v bezpečnosti letectva. Takisto musíme nákladovo efektívnym a primeraným 

spôsobom reagovať na rýchlo sa rozvíjajúce bezpečnostné hrozby. V spolupráci s členskými 

štátmi, medzinárodnými orgánmi a zainteresovanými stranami budem úzko spolupracovať s 

komisárom zodpovedným za riešenie nových rizikových oblastí, ako je kybernetická 

bezpečnosť.  

Doprava by mala zostať cenovo dostupná, spoľahlivá a prístupná, a to aj pre ľudí s nízkymi 

príjmami alebo žijúcich v odľahlých oblastiach. Zásadný význam má riešenie obáv občanov, 

pokiaľ ide o zvyšovanie cien palív a cestovného. Zaväzujem sa presadzovať práva cestujúcich 

vo všetkých druhoch dopravy, nevynímajúc osoby so zníženou pohyblivosťou. Veľkú 

pozornosť budem venovať sociálnym podmienkam pracovnej sily v doprave a potenciálnym 

negatívnym vplyvom súčasných zmien v tomto odvetví a pravidelne budem nadväzovať 

dialóg so sociálnymi partnermi.  
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Budem sa teda usilovať o posilnenie spolupráce s kľúčovými medzinárodnými partnermi, 

presadzovanie prísnych noriem EÚ na medzinárodnej úrovni, podporu prístupu priemyslu EÚ 

na zahraničné trhy za rovnakých podmienok, presadzovanie existujúcich dohôd a zlepšenie 

prepojenia, najmä s našimi susedmi. Osobitnú pozornosť budem venovať spolupráci v oblasti 

dopravy so západným Balkánom, s krajinami Východného partnerstva, ako aj stredozemského 

susedstva, a to rozšírením v kontexte TEN-T. S významnými globálnymi obchodnými 

partnermi a konkurentmi (USA, Čína a Japonsko) musíme posilniť vzťahy v rámci všetkých 

druhov dopravy a udržiavať úzku spoluprácu s globálnymi centrami rastu (ako napríklad 

ASEAN) a strategickými partnermi (napr. USA, Čína, Japonsko, Kórejská republika). 

 

4.  Aké záväzky chcete prijať na medzinárodnej úrovni s cieľom nastoliť rovnaké 

podmienky pre dopravné spoločnosti, zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž 

a dodržiavanie sociálnych práv, najmä vzhľadom na tvrdú konkurenciu z tretích 

krajín, ktoré poskytujú potenciálne nezákonné subvencie, ako aj medzi jednotlivými 

druhmi dopravy, pokračovanie programu NAIADES, pokiaľ ide o internalizáciu 

externých nákladov, zdaňovanie, obchodné režimy a ďalšie opatrenia, aby sa tak 

zabezpečilo rovnaké uplatňovanie zásad „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“, čo 

povedie k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody, a s cieľom podporiť a posilniť 

najčistejší spôsob prepravy v tých oblastiach EÚ, kde je cestná doprava stále 

prevládajúcim druhom osobnej aj nákladnej dopravy? 

Ak má toto odvetvie fungovať a udržateľne sa rozvíjať, rovnaké podmienky v oblasti 

dopravy, či už medzi nami a našimi medzinárodnými partnermi alebo medzi jednotlivými 

druhmi dopravy, majú zásadný význam. Naše bezpečnostné, sociálne, hospodárske a 

environmentálne pravidlá a normy sú zárukou bezpečného, spravodlivého a efektívneho 

fungovania tohto odvetvia. Mali by sme ich naďalej zlepšovať a spolupracovať s tretími 

krajinami na dvojstrannej i mnohostrannej úrovni s cieľom ochraňovať a presadzovať ich na 

celom svete a zároveň zabezpečiť, aby európske dopravné spoločnosti neboli v porovnaní so 

svojimi zahraničnými konkurentmi znevýhodnené.  

Na tento účel budem úzko spolupracovať s našimi medzinárodnými partnermi na fórach, ako 

napríklad Svetová obchodná organizácia (WTO) alebo v rámci bilaterálnych dohôd, s cieľom 

zlepšovať prístup na trh, bojovať proti diskriminácii a prekážkam a presadzovať 

bezpečnostné, sociálne a environmentálne normy EÚ v súlade s tým, čo sa dosiahlo v 

kontexte nedávnych dohôd so Singapurom a s Japonskom a pokračujúcich rokovaní s 

Indonéziou, Austráliou a Novým Zélandom. Spolupracovať budem aj s Medzinárodnou 

organizáciou civilného letectva (ICAO) a Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO). 

Táto práca je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o podporu vedúceho postavenia Európy pri 

stanovovaní noriem a cieľov v oblasti životného prostredia, bezpečnosti, bezpečnostnej 

ochrany, odbornej prípravy a pracovných noriem, ako aj v modernizácii riadenia dopravy.  

Naďalej sa budem usilovať o dosiahnutie globálnych dohôd o leteckej doprave, ktoré 

podporujú európske normy na celom svete. Chcela by som využiť vonkajšiu politiku v oblasti 

letectva aj na poskytnutie nových príležitostí pre európsky letecký priemysel a zlepšenie jeho 

prístupu na trh, a najmä pre európsky priemysel v oblasti leteckej techniky.  

Takisto nadviažem dialóg s Čínou, ktorá je kľúčovým partnerom, prostredníctvom platformy 

EÚ a Číny v oblasti prepojiteľnosti na dosiahnutie reciprocity, transparentnosti, otvorenosti a 

rovnakých podmienok pri rozvoji dopravnej infraštruktúry.  
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Doprava síce umožňuje občanom EÚ voľne sa pohybovať a podnikom v EÚ rásť, no 

predstavuje aj značné výdavky v rozpočtoch európskych domácností, zodpovedá za veľké 

škody na životnom prostredí a spôsobuje preťaženie a nehody. V nedávnej nezávislej štúdii, 

ktorej vypracovanie zadala Komisia a ktorá sa týkala internalizácie externých nákladov v 

doprave, sa ukázalo, že ceny za dopravu v plnej miere neodzrkadľujú náklady pre spoločnosť. 

Táto situácia môže narušiť trh. Musíme zabezpečiť, aby prechod k udržateľnej mobilite bol 

spravodlivý pre všetkých. Ak tieto záležitosti patria do právomoci EÚ, mali by sme ich rázne 

riešiť.  

V úzkej spolupráci s príslušnými kolegami z Komisie sa budem zaoberať tým, ako čo 

najlepšie stimulovať prechod k udržateľnosti prostredníctvom revízie systému EÚ na 

obchodovanie s emisiami a smernice o zdaňovaní energie s cieľom zosúladiť ich s našimi 

ambíciami v oblasti klímy a ukončiť dotácie na fosílne palivá. Ďalšie opatrenia zamerané na 

uplatňovanie zásad „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“ sa budú považovať za súčasť 

komplexnej stratégie udržateľnej a inteligentnej mobility. 

Okrem toho sa chcem v rámci Európskeho ekologického dohovoru venovať aj doplnkovým 

iniciatívam na zvýšenie udržateľnosti dopravného systému vrátane nákladnej dopravy. Budem 

podporovať železničnú dopravu vo všeobecnosti, pretože zohráva dôležitú úlohu pre ľudí 

pravidelne dochádzajúcich do zamestnania, a rovnako aj pre nákladnú dopravu. Železničná 

doprava je aj výhodná na dlhšie vzdialenosti; vysokorýchlostné vlaky premávajú na 

vyhľadávaných trasách medzi veľkými mestami a môžu ponúknuť alternatívy k iným druhom 

dopravy, napríklad leteckej doprave. Okrem iného potrebujeme rozvíjať ďalšie koridory 

železničnej nákladnej dopravy, zvýšiť výkonnosť železničnej a vnútrozemskej vodnej 

nákladnej dopravy a zabezpečiť lepšie spojenia vnútrozemia s prístavmi. Pôjde aj o opatrenia, 

ktoré umožnia multimodalitu vďaka digitalizácii, lepšiemu riadeniu dopravy a investíciám do 

infraštruktúry. Potrebujeme otvorené a konkurencieschopné trhy so železničnou dopravou, 

aby železnica mohla zohrávať svoju úlohu v plnej miere. S týmto cieľom som odhodlaná 

urobiť všetko pre to, aby sa jednotný európsky železničný priestor bez hraníc v EÚ ešte viac 

skonkretizoval a aby sa v plnej miere presadzoval nedávno prijatý štvrtý železničný balík 

vrátane zásady konkurenčného zadávania zmlúv o službách vo verejnom záujme. Vo vlakovej 

doprave stále prevládajú vnútroštátne technické predpisy a podľa môjho názoru je kľúčová 

väčšia harmonizácia a cezhraničné riadenie kapacít, počnúc nákladnými vlakmi. Vďaka 

zlepšenej digitalizácii sa budem usilovať o bezproblémové fungovanie železničnej dopravy a 

jej spoľahlivé prepojenie s inými druhmi dopravy.  

V námornej doprave nadviažeme na skúsenosti s jednotným kontaktným miestom a s 

digitalizáciou administratívy, aby sa znížila neefektívnosť a ďalej zlepšovala integrácia 

odvetvia v rámci logistického reťazca.  

 

5.  Pokiaľ ide o cieľ dokončiť jednotný európsky dopravný priestor – aj so zreteľom na 

výrazné zdržania a pretrvávajúce značné rozdiely z hľadiska dopravnej 

infraštruktúry na území Únie – a zaistiť bezpečné, intermodálne a inovatívne 

dopravné infraštruktúry s primeranou kapacitou v celej EÚ, ktoré by pokrývali aj 

okrajové a ostrovné regióny, a v záujme dobrej prepojenosti pre všetkých, aké sú 

vaše priority pre ďalší rozvoj a dokončenie transeurópskej dopravnej siete, a to aj 

medzi stredoeurópskymi a východoeurópskymi regiónmi, okrem iného z hľadiska 

digitalizácie, alternatívnych palív a bezpečnosti, a ako mienite postupovať v otázke 

odblokovania neprerokovaných legislatívnych návrhov a/alebo oživenia potrebných 

investícií v celej EÚ na všetkých úrovniach, a to aj v záujme udržateľného rozvoja 



 – 10 –  

námorných prístavov, finalizácie jednotného európskeho neba a cezhraničných 

úsekov železničnej dopravy na účel zlepšenia osobnej diaľkovej prepravy? 

Budem sa usilovať o dosiahnutie ozajstného jednotného európskeho dopravného priestoru, 

ktorý je udržateľný, inteligentný a spravodlivý. Zameriam sa aj na čo najskoršie dobudovanie 

siete TEN-T a chýbajúcich infraštruktúrnych prepojení. 

Doprava je hlavnou oporou jednotného trhu EÚ. Zjednocuje nás, lebo pomáha ľuďom, 

službám a tovaru voľne sa pohybovať v rámci našej Únie a spája ľudí z rôznych regiónov a 

krajín. Transeurópska dopravná sieť (TEN-T) zabezpečuje aj hospodársku, sociálnu a územnú 

súdržnosť a posilňuje globálnu konkurencieschopnosť EÚ. Môže takisto zohrávať 

bezpečnostnú úlohu, lebo umožňuje mobilitu jednotiek a pohyb vojenských prostriedkov.  

Komisia v súčasnosti rámec TEN-T vyhodnocuje. Hlavné zistenia svojho hodnotenia 

predstaví v máji 2020 na podujatí Dni TEN-T. Najmä v súvislosti s preskúmaním TEN-T 

budem venovať osobitnú pozornosť mestským uzlom, ktoré sú východiskom i cieľom 

dopravných tokov. Uvedomujem si dôležitosť úplnej geografickej prístupnosti v celej EÚ a s 

tým súvisiacu kľúčovú úlohu komplexnej siete TEN-T. Preto sa budem usilovať o väčšiu 

prepojenosť v rámci Európy, medzi perifériou a centrom, medzi štátmi a regiónmi, medzi 

východom a západom, severom a juhom, ako aj vo vidieckych a v odľahlých oblastiach. 

Kľúčové projekty infraštruktúry, napríklad Rail Baltica alebo projekty v rámci koridoru Rýn – 

Dunaj, sú názornou ukážkou pridanej hodnoty EÚ. Ich úspešná realizácia je nevyhnutná na to, 

aby sa prepojiteľnosť stala skutočnosťou. Preto musíme vyriešiť pretrvávajúce oneskorenia a 

všetky politické napätia, ktoré brzdia dokončenie kľúčových projektov cezhraničnej 

infraštruktúry. V tejto súvislosti tiež poznamenávam, že rozhodujúcu úlohu pri prepájaní 

okrajových a odľahlých regiónov a v regionálnom hospodárskom rozvoji zohrávajú 

regionálne a miestne letiská. Vysokorýchlostná železničná sieť ani zďaleka nie je dokončená. 

Ďalšia verejná podpora investícií do infraštruktúry je nevyhnutná, avšak to nepostačuje.  

Vytvoriť sieť TEN-T, ktorá bude schopná čeliť výzve, sa nebude dať bez finančných zdrojov. 

Musíme podporovať verejné a súkromné investície do zlepšovania a modernizácie európskej 

dopravnej infraštruktúry. Nový Nástroj na prepájanie Európy (NPE), program InvestEU a 

ďalšie nástroje, napríklad na podporu výskumu a územnej súdržnosti, by mali pomôcť pri 

dosahovaní tohto cieľa. Pri investovaní musíme mať na pamäti naše klimatické ciele. V 

celkovom viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 Komisia navrhla cieľ 25 % 

výdavkov na oblasť klímy. S potešením však môžem skonštatovať, že spoluzákonodarcovia 

sa nedávno dohodli na zachovaní cieľa 60 % pre program NPE (v zmysle návrhu Komisie). V 

budúcej dohode o ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ sa určí, ako zabezpečíme rast, znížime 

dopravné preťaženie a ako budeme riešiť bezpečnosť a dekarbonizáciu v doprave pre ďalšie 

generácie. Do rokovaní preto zapojím svojich kolegov, Európsky parlament a Radu.  

Ako bývalá poslankyňa EP chápem, aké dôležité je včas si vypočuť všetky hlasy. Preto sa 

budem opierať o veľmi úzku spoluprácu s Parlamentom. Teším sa na pravidelnú výmenu 

informácií s výborom TRAN (a ďalšími výbormi, ako sú ENVI, EMPL, ITRE). 

 

6.  Aké konkrétne iniciatívy plánujete vyvinúť s cieľom zvýšiť udržateľnú mobilitu 

v mestských oblastiach Únie a popritom dodržať zásadu subsidiarity, zlepšiť kvalitu 

ovzdušia, bojovať proti zmene klímy, zmierniť antagonizmus medzi mestami 

a prímestskými regiónmi, zaručiť sociálnu inklúziu a zároveň umožniť mobilitu bez 

bariér vrátane úpravy zastavaného prostredia v Európskej únii a znížiť rôznorodosť 
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režimov obmedzenia prístupu v Únii? Vnímate v tejto súvislosti cezhraničné nočné vlaky 

ako prínos k udržateľnej osobnej diaľkovej preprave v Európe a plánujete ich nejakým 

spôsobom podporiť? 

Európske mestá sú domovom pre 72 % obyvateľov EÚ a vytvárajú viac ako 85 % HDP EÚ. 

Čoraz častejšie čelia výzvam v oblasti mobility a dopravy, ktoré sa týkajú najmä osobných áut 

s konvenčným pohonom, pričom ide najmä o problémy dopravného preťaženia, znečistenia 

ovzdušia, emisií CO2, hluku a dopravných nehôd. V roku 2017 sa 37 % úmrtí na cestách stalo 

v mestských oblastiach. Tieto negatívne externality znamenajú obrovské hospodárske a 

environmentálne náklady. Preťaženie v mestách spôsobené osobnými automobilmi vedie k 

stratám efektívnosti, ktoré sa odhadujú na viac ako 110 miliárd EUR ročne. Doprava v 

mestách je zodpovedná za približne 23 % emisií skleníkových plynov EÚ z dopravy. 

Je načase prehodnotiť mestskú mobilitu. Spoločne a pri plnom dodržiavaní zásady 

subsidiarity môžeme dosiahnuť hmatateľné výhody vrátane čistejšieho ovzdušia, nižšieho 

hluku, menšieho dopravného preťaženia a bezpečnejšieho mestského prostredia, ktoré je 

ústretovejšie k občanom. Teším sa, že program Horizont Európa sa ešte viac zameriava na 

klimaticky neutrálne a inteligentné mestá. Vynasnažím sa, aby sa mobilita plne začlenila do 

rôznych „misií“ programu Horizont Európa. Budem presadzovať spoluprácu na európskej, 

národnej a miestnej úrovni v podpore miest pri prechode na udržateľnejšiu mestskú mobilitu. 

V niektorých krajinách už existuje mnoho dobrých príkladov, ako možno rozvíjať „mobilitu 

ako službu“. Prinášajú užitočné nápady, ako postupovať v celej EÚ.  

S cieľom zaručiť cenovo dostupnú a prístupnú mobilitu a pomôcť znížiť znečistenie a 

dopravné preťaženie chcem prispieť k zatraktívneniu hromadnej dopravy. Nejde len o 

prístupnosť a spoľahlivosť, ale aj o jednoduchosť naplánovania a rezervovania cesty. 

Integrovaný predaj cestovných lístkov pre viaceré druhy dopravy preto môže zohrávať 

rozhodujúcu úlohu v ponuke alternatív pre používateľov osobných áut. V rámci budúcej 

komplexnej stratégie sa musíme zamerať aj na rámec EÚ pre mestskú mobilitu, ktorý 

vychádza z potrieb občanov. K osobným automobilom musia existovať alternatívy a musia 

byť cenovo dostupné. Pri podporovaní spôsobov aktívnej dopravy (chôdza, bicyklovanie) a 

využívania verejnej dopravy musíme zohľadniť aj rýchly rozvoj nových (spoločných, 

digitálnych) zariadení na zabezpečenie mobility, ako sú elektrické bicykle a elektrické 

kolobežky, a nových služieb mestskej mobility. V tejto súvislosti rastie aj potreba bezpečných 

a prístupných zelených mestských verejných priestorov vrátane lepších podmienok pre 

chodcov a osoby so zníženou pohyblivosťou. Musíme sa snažiť využiť príležitosti, ktoré 

ponúkajú moderné technológie a kolaboratívne hospodárstvo. Spolujazda, jazda na 

vyžiadanie, miestna doprava na vyžiadanie a iné formy spoločného využívania dopravy môžu 

pomôcť ako doplnok verejnej dopravy pri riešení presýtenosti mestskej premávky. Zároveň 

musíme reagovať na otázky a výzvy, ktoré tieto nové služby prinášajú: či už ide o ich úlohu v 

plánovaní mestskej mobility, využívanie verejného priestranstva, bezpečnosť, údržbu, alebo 

zodpovednosť za sociálne podmienky, a to sme vymenovali len zopár z nich. Táto úvaha sa 

bude opierať o súčasné hodnotenie existujúceho balíka opatrení v oblasti mestskej mobility. 

Jedným z aspektov je potreba vytvoriť efektívny, digitálny systém v mestskom priestore [tzv. 

U-space], ktorý umožňuje bezpečnú, zabezpečenú, udržateľnú prevádzku dronov a dodržiava 

obmedzenia v oblasti súkromia, najmä v mestských oblastiach. 

Prioritou by malo byť aj zavádzanie čistej mobility vrátane ekologických vozidiel a 

infraštruktúry pre alternatívne palivá, ako sú nabíjacie stanice v mestských oblastiach, ako 

som už uviedla v predchádzajúcich odpovediach. Rovnako je dôležité, aby sme pokročili v 

elektrifikácii prístavov, a to tak pre ich vlastnú prevádzku, ako aj v rámci ich služieb pre lode. 
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Je nevyhnutné stanoviť správne stimuly pre mestské a vidiecke oblasti. Je dôležité, aby 

členské štáty plne dodržiavali novú smernicu o ekologických vozidlách, čím sa hlavne 

zabezpečí čo najlepšie využitie verejných financií. Nemali by sme zabúdať ani na to, že 

odvetvie dopravy zostáva najväčším prispievateľom k emisiám NOx (48 % z celkových 

emisií NOx v EÚ v roku 2016). Najmä pokiaľ ide o oxid dusičitý, musíme pomôcť členským 

štátom – a v rámci nich viac ako 130 mestám – dodržiavať európske normy kvality ovzdušia.  

Pri zabezpečovaní toho, aby bolo naše odvetvie dopravy udržateľnejšie a inteligentnejšie, 

však musíme dbať na to, aby bolo spravodlivé a cenovo dostupné. Na nikoho by sa nemalo 

zabúdať. Riešenie rozdielov v prepojenosti s odľahlými mestskými a vidieckymi oblasťami si 

bude vyžadovať opatrenia na viacerých úrovniach. Plán udržateľnej mestskej mobility 

(SUMP) je užitočný nástroj, ktorý možno využiť aj mimo fyzických hraníc mesta.  

Okrem toho ožil záujem o nočné vlaky. S týmto odvetvím prediskutujem možnosti podpory 

prevádzky nočných vlakov, pričom budem vychádzať z dostupnosti železničných koľajových 

vozidiel a zo spojení cestnej a železničnej dopravy. Súčasný právny rámec záväzkov 

vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v pozemnej doprave sa vzťahuje na všetky 

služby vo verejnej železničnej osobnej doprave, medzinárodnú nočnú vlakovú dopravu 

nevynímajúc. Príslušné vnútroštátne orgány by museli posúdiť uplatniteľné požiadavky a v 

prípade potreby by mohli obstarávať služby v súlade s týmto rámcom. 

 

7.  Aké konkrétne kroky, ktorými zaručíte práva všetkých cestujúcich a zlepšenie kvality 

osobnej železničnej dopravy, napríklad využívanie moderných technológií manažmentu 

prevádzky a integrovaného systému predaja cestovných lístkov, podniknete na účel 

rozvoja prostredia so spoľahlivou, dochvíľnou a plynulou multimodálnou dopravou, 

ktoré by uľahčilo mobilitu občanov, s osobitným zreteľom na osoby so zníženou 

mobilitou a osoby so špeciálnymi potrebami? 

Som presvedčená, že multimodalita je prostriedkom na dosiahnutie plynulého, udržateľného a 

bezpečného prepojenia a lepšie využívanie našej existujúcej infraštruktúry. Na podporu 

udržateľnej a inteligentnej mobility potrebujeme opatrenia v rámci jednotlivých druhov 

dopravy, ako aj medzi nimi navzájom vrátane výskumu na rozvoj a testovanie nových 

nápadov a technológií. Zavádzanie nových digitálnych technológií, ako je umelá inteligencia, 

strojové učenie a blockchain v doprave, by malo byť prioritou, pričom treba zohľadňovať aj 

ľudské a etické aspekty, ako je bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. 

Program Horizont Európa pre výskum a inováciu by mal prispieť k podpore odvetvia v 

prípade dvoch významných zmien: i) budúca prevádzka s nulovými emisiami a s plne 

digitalizovanými a konkurenčnými službami pre všetkých občanov a podniky, a ii) 

kooperatívna, prepojená a automatizovaná mobilita (CCAM). Ďalší výskum môže pomôcť pri 

prekonávaní technologických výziev a testovaní nových, integrovaných riešení. 

Bude treba vynaložiť viac úsilia na podporu spoločnej a interoperabilnej dátovej vrstvy pre 

nákladnú multimodalitu a na rozšírenie mobility ako služby.  

Inteligentnejšie a efektívnejšie riadenie dopravy je takisto kľúčom k prekonaniu nedostatku 

kapacít vo všetkých druhoch dopravy a k zníženiu jej environmentálnej stopy. Pokiaľ ide o 

manažment letovej prevádzky, prioritou je dokončenie jednotného európskeho neba. Je 

nevyhnutné, aby sa občanom zlepšilo letecké prepojenie a znížili sa emisie skleníkových 

plynov z leteckej dopravy. Zaväzujem sa urýchlene konať v prospech modernej, efektívnej a 
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ekologickejšej leteckej dopravy a plynulého manažmentu letovej prevádzky v Európe. 

Spoločný podnik Shift2Rail počas prvých rokov svojej prevádzky výrazne zintenzívnil 

výskum v oblasti železničnej dopravy a teraz by mal pokračovať najmä v oblasti Európskeho 

systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS), automatizácie a nákladnej dopravy. V 

odvetví námornej dopravy budem ďalej rozvíjať systém Únie na výmenu námorných 

informácií s cieľom poskytovať najmodernejší námorný dohľad v oblasti námornej 

bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany a ochrany životného prostredia. Vzhľadom na postupné 

zavádzanie autonómnej lodnej dopravy, keď sa tieto lode plavia v prístavoch EÚ súčasne s 

plavidlami s konvenčnou posádkou, bude možno potrebné prijať prístup, ktorý je rozvinutejší 

a lepšie prispôsobený potrebám monitorovania premávky plavidiel. 

Multimodálna doprava je pre cestujúcich aj pre nákladnú dopravu často udržateľnejšou 

formou mobility než len cestná doprava. V záujme maximalizácie prínosov kombinovanej 

dopravy potrebujeme menej administratívnych prekážok a viac prekládkových zariadení, 

najmä v okrajových regiónoch. Ak správne nezohľadníme cenu externalít [pozri otázku č. 2], 

primeranú infraštruktúru a digitálne informácie, alternatívy k cestnej doprave sa nezrealizujú. 

Budem sa snažiť o prekonanie týchto nedostatkov.  

Ak chceme, aby cestujúci využívali multimodálnu dopravu, musíme im zabezpečiť náležitú 

ochranu. Napriek tomu, že za posledných 15 rokov sa dosiahol značný pokrok, naďalej 

pretrvávajú problémy v zabezpečení ochrany európskych cestujúcich vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou pred rušivými aspektmi vo všetkých 

fázach ich cesty. V prvom rade chcem zabezpečiť, aby platné právne predpisy v oblasti práv 

cestujúcich fungovali; následne preskúmam opatrenia, ktoré sú potrebné na podporu 

multimodálneho cestovania, a to v závislosti od vývoja trhu.  

Na podporu tohto vývoja sa v návrhu nového nariadenia Komisie o Nástroji na prepojenie 

Európy (NPE) počíta s väčším dôrazom na železničnú a vodnú dopravu, na digitalizáciu a 

používanie alternatívnych palív. Navrhované finančné prostriedky by celkovo predstavovali 

viac ako 30 miliárd EUR. Domnievam sa, že rozvoju intermodálnej infraštruktúry by sa mala 

vo vnútroštátnych plánoch členských štátov venovať primeraná priorita v kontexte 

programov, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci na obdobie 

2021 – 2027. Potrebná je aj intenzívnejšia spolupráca medzi verejnými a súkromnými 

subjektmi, a to spoločným úsilím v oblasti výskumu a inovácie vrátane verejno-súkromných 

partnerstiev. Budem stavať na úspechoch spoločných podnikov v oblasti dopravy, konkrétne 

SESAR a Shift2Rail, a rozvíjať nové partnerstvo pre kooperatívnu, prepojenú a 

automatizovanú mobilitu.  

Okrem toho vývoj bezpečnostných hrozieb (vrátane rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti) 

súbežne s rastom dopravy vedie k zachovaniu vysokých úrovní bezpečnosti a bezpečnostnej 

ochrany, čo je potrebné a zároveň čoraz zložitejšie. Dôveru našich občanov a dopravných 

spoločností si dokážeme zachovať len vtedy, ak sa nám toto podarí. Digitalizácia so sebou 

prináša osobitné výzvy, na ktoré by som sa chcela v úzkej spolupráci so svojimi kolegami z 

Komisie sústrediť. K týmto výzvam patrí budovanie odolnosti voči kybernetickým útokom, 

vytvorenie dôveryhodných systémov na ochranu údajov o cestujúcich a zabezpečenie ich 

dostupnosti a zdieľania, pod podmienkou primeraných záruk, aby sa vyvíjali nové aplikácie a 

integrovali služby. 


