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ODPOVĚDI NA OTÁZKY EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

DOTAZNÍK PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Adina VĂLEANOVÁ 

Nominovaná kandidátka na komisařku pro dopravu 

 

1) Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 

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

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

vytváření strategického programu Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen 

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

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

z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění Vašich 

povinností v rámci Komise?  

Evropská unie je největším demokratickým projektem, který byl kdy pro občany 

a společenství tohoto světadílu realizován. Vize zakladatelů se postupně dále vyvíjela a je i 

dnes po více než šedesáti letech garantem našich ideálů míru, prosperity a ochrany. Od doby, 

kdy jsem v roce 1997 začala aktivně působit ve veřejné politice, vkládám svou důvěru a 

naději do Evropy a již dvanáct let se s Vámi v této instituci zasazuji o prosazování 

demokratických ambicí Evropanů. Věřím v otevřenou, prosperující a inkluzivní Evropu, kde 

nikdo nezůstane opomenut a nikdo nebude mít pocit, že stojí stranou. Svoboda a demokracie 

jsou základem pro celou moji dosavadní i budoucí činnost.  

 

Když jsem se v roce 2007 stala poslankyní Evropského parlamentu, nesla jsem si s sebou 

naděje a důvěru svých spoluobčanů ve znovusjednocení evropské rodiny rozdělené padesáti 

roky totalitního režimu a tíhou železné opony. Vnímala jsem Vaši vlídnost a otevřenost a byla 

jsem svědkem toho, jak srdce Evropy začalo znovu bít ve svých obou polovinách, východní i 

západní. 

 

Za několik dní budu před Vámi stát a žádat Vás o důvěru v Evropskou komisi a sebe jako její 

nominovanou kandidátku na funkci komisaře pro dopravu jako partnery při 

prosazování politik zaměřených na posílení dopravy jako klíčového prvku evropského 

blahobytu, udržitelnosti a hospodářského rozvoje. Doprava představuje pro naše občany 

zásadní službu. Podporuje především volný pohyb osob, zboží a služeb a významně přispívá 

k soudržnosti celého kontinentu. Pro dekarbonizaci našeho světadílu a splnění našeho závazku 

dosáhnout uhlíkově neutrální ekonomiky do roku 2050 je také klíčová udržitelnost naší 

mobility. Plně podporuji politické směry, které představila nově zvolená předsedkyně Ursula 

von der Leyenová, a zavazuji se jednat tak, aby se doprava stala jedním z nejúspěšnějších 

nástrojů této vize. 

 

Jako poslankyně Evropského parlamentu jsem měla tu čest být předsedkyní Výboru pro 

životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Tato zkušenost byla pro mě 



 

 – 2 –   

nesmírně důležitá, neboť mi umožnila pomáhat kolegům, kteří pracovali jako zpravodajové 

v rámci třístranných jednání o doposud nejambicióznějším balíčku zaměřeném na snížení naší 

uhlíkové stopy. Revize systému obchodování s emisemi, včetně jeho rozšíření na letectví, a 

přijetí balíčku předpisů týkajících se čisté energie jako celku byly pro Evropský parlament a 

Evropskou komisi mimořádně úspěšným počinem, neboť spolupracovaly na zavedení 

nejmodernější architektury pro dekarbonizaci na této planetě. Využiji veškeré poznatky 

získané ve výboru ENVI a budu se plně angažovat, abychom na této cestě pokročili a aby 

k dekarbonizaci Evropy skutečně přispívaly VŠECHNY způsoby dopravy.  

 

Po letošních volbách do Evropského parlamentu jsem se vrátila do výboru, kde jsem předtím 

působila deset let od roku 2007: do Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Díky 

povinnostem vyplývajícím z tohoto předsednického postu jsem mohla pokračovat v úsilí 

o vytvoření nové průmyslové budoucnosti pro Evropu, aby se do roku 2050 stala uhlíkově 

neutrální. Tato vize bude vyžadovat nové hodnotové řetězce, obchodní modely a pobídky, 

díky nimž bude náš přechod celosvětově hospodářsky úspěšný. Ve výboru ITRE jsme měli 

příležitost navýšit rozpočet pro agentury, výzkumné a inovační programy a společné podniky, 

které zahrnovaly priority v oblasti dopravy v rozpočtu na rok 2020. Tento rozpočet musí 

fungovat jako most k novému víceletému finančnímu rámci, aby byla zachována stabilní 

úroveň investic v nadcházejících letech. Zásadní je dostatečný rozpočet pro programy týkající 

se dopravy, jako je Nástroj pro propojení Evropy, neboť představují páteř, která podporuje 

svobodu pohybu a účinné fungování vnitřního trhu. 

 

Nástroj pro propojení Evropy představuje spolu s ukončením roamingových poplatků 

nejcennější výsledky mé přímé práce v Evropském parlamentu. Během posledního volebního 

období jsem spolupracovala s kolegy zpravodaji z Výboru pro dopravu a cestovní ruch 

(TRAN) a podařilo se mi zavést nejdůležitější nástroj pro investice do dopravních, 

energetických a telekomunikačních sítí, z něhož se v současnosti financuje dokončení našich 

základních a komplexních sítí, jakož i zásadní chybějící spojení, která izolují naše komunity.  

 

Doprava musí být udržitelná, bezpečná, inteligentní, spolehlivá a cenově dostupná. To pro EU 

představuje obtížný úkol, ale také obrovskou příležitost. Dekarbonizace je pro novou Komisi 

klíčovou prioritou a bude se jí zabývat budoucí Zelená dohoda pro Evropu a cíle v oblasti 

klimatu na období 2030/2050. Doprava je v současné době odpovědná za téměř jednu čtvrtinu 

všech emisí EU. Abychom do roku 2050 dosáhli přechodu ke klimaticky neutrální 

ekonomice, musíme podle vědeckého modelování snížit emise CO2  z dopravy přibližně o 

90 %. 

Budu proto úzce spolupracovat s nominovaným kandidátem na funkci výkonného 

místopředsedy Timmermansem, aby se doprava stala ústředním prvkem Zelené dohody pro 

Evropu. Významně k tomu přispěje komplexní strategie pro udržitelnou a inteligentní 

mobilitu, jejímž předložením mě nově zvolená předsedkyně pověřila svým dopisem ze dne 7. 

listopadu. V této souvislosti budu usilovat o to, aby se zohlednily především názory 

Evropského parlamentu. K tomu, aby byla strategie úspěšná, bude zapotřebí široké politické 

podpory. Nejtěžší bude zajistit, aby se v dopravě učinily ambiciózní kroky směrem 

k dekarbonizaci a aby se maximalizovaly výhody udržitelné a inteligentní mobility pro naše 

občany a podniky.  Naším cílem je, aby Evropa v přechodu na méně znečišťující dopravní 

systém uspěla. Půjde též o to, abychom evropský dopravní systém a jeho standardy dostali 

do popředí nového vývoje. Za tímto účelem je zapotřebí holistický přístup, který mobilizuje 

veškeré nástroje, které máme k dispozici, se všemi zúčastněnými stranami na všech úrovních 

a který se vztahuje na celý dopravní systém: vozidla, paliva, infrastrukturu, předpisy, 

technické normy a nástroje financování. 
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Měli bychom začít přijetím ambiciózních opatření na snížení emisí ze všech druhů 

dopravy: všechny druhy dopravy – silniční, letecká i námořní doprava musí sehrát svou 

úlohu.  Například v letecké dopravě fakt, že neexistuje jednotné evropské nebe, způsobuje, že 

naše lety jsou zbytečně delší a více znečišťují životní prostředí. Zefektivnění, které by 

přineslo plné zavedení jednotného evropského nebe, by mohlo snížit emise z letecké dopravy 

nejméně o 10 %.  

Musíme využívat cenové pobídky a uplatňovat zásadu „znečišťovatel platí“. Z tohoto 

důvodu budu spolupracovat s nominovaným kandidátem na výkonného místopředsedu 

Timmermansem, abychom omezili přidělování bezplatných povolenek leteckým 

společnostem v rámci systému obchodování s emisemi. Naším cílem bude povolenky 

postupně zrušit a rozšířit systém obchodování s emisemi i na námořní dopravu. Tato opatření 

přispějí k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a budou stejně významná jako zlepšování 

norem a technických požadavků. Uživatelé a znečišťovatelé by měli hradit náklady svých 

cest, včetně environmentálních nákladů, a měli bychom využívat inteligentní způsoby 

zpoplatnění užívání infrastruktury. 

Měli bychom prosazovat atraktivní, cenově dostupné a udržitelnější alternativy:  

Budu pracovat na rozvoji železniční dopravy, zejména nákladní a vysokorychlostní. Budu 

rozvíjet politiku městské mobility, která podporuje čistou veřejnou dopravu, cyklistiku 

a chůzi. Zároveň bychom měli doplnit stávající nabídku mobility tím, že budeme plně 

využívat inteligentní a kooperativní řešení pro místní přepravu cestujících na vyžádání 

a mikromobilitu. Mikromobilita je oblast, kterou se budu aktivně zabývat. Toto odvětví má 

jasný potenciál snížit dopravní přetížení. Existují však aspekty, které je třeba dále zkoumat, 

včetně otázek bezpečnosti v odvětví, pracovních podmínek v něm, jakož i prvků 

ochrany životního prostředí a emisí skleníkových plynů. Jako tvůrci politik musíme zajistit, 

aby Evropa mohla využívat potenciál mikromobility a zároveň omezovat potenciální 

negativní dopady. Urychlené zavádění udržitelných paliv v silniční, letecké, námořní 

a vnitrozemské vodní dopravě poskytne tomuto odvětví skutečnou příležitost výrazně 

pokročit směrem k dekarbonizaci a udržitelnosti.  

Budu pracovat na dokončení a modernizaci naší sítě infrastruktury, aby se doprava stala 

bezpečnější, spravedlivější, spolehlivější, dalekosáhlejší, propojenější přes hranice i mezi 

jednotlivými druhy dopravy a udržitelnější. 

Chci také zajistit, aby naše cesta směrem k udržitelnosti byla příležitostí pro všechny, aby 

nebyl nikdo opomenut. Jsem rovněž pevně odhodlána prosazovat spravedlivé pracovní 

podmínky a chránit práva cestujících.  

Zelená dohoda pro Evropu a nová průmyslová strategie budou muset fungovat společně. Chci, 

aby průmysl EU prosperoval a dosahoval výsledky na světové úrovni, a to prostřednictvím 

inovací, digitalizace a modernizace. Zejména letecká a námořní doprava jsou globální 

odvětví, která si vyžadují i opatření a vedení na celosvětové úrovni, aby byla ochrana 

životního prostředí účinná. 

Pokud dosáhneme správné rovnováhy, která je mou prioritou, prospěch budou mít občané, 

hospodářství i životní prostředí. 

Jsem osobně velmi odhodlána věnovat se rovnosti žen a mužů a plně podporuji vizi nově 

zvolené předsedkyně: Mohu Vás ujistit, že můj kabinet bude vyvážený, pokud jde 

o zastoupení mužů a žen, zkušenosti a geografické zastoupení.  
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Odvětví dopravy je jedním z odvětví, v nichž muži převládají  nejvíce. S ohledem na to, 

že nové úkoly se nejlépe řeší s lidmi s různými soubory dovedností a postojů, je podpora 

rozmanitosti zásadní v odvětví, které v příštích několika letech projde velkými změnami 

a které se již nyní potýká s nedostatkem pracovních sil. S potěšením budu podporovat 

realizaci iniciativy „Ženy v dopravě – Platforma EU pro změnu“ a síť vyslanců rozmanitosti. 

Budu rovněž aktivně přispívat k příští evropské strategii pro rovnost žen a mužů, a to  ve 

spolupráci s kandidátkou na komisařku pro rovnost Helenou Dalliovou a s nominovaným 

kandidátem na místopředsedu Komise pro ochranu evropského způsobu života Margaritasem 

Schinasem. 

  

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

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

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

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

transparentnost, intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování 

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

zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné 

informace a dokumenty jako Radě? 

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

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

zaslán 7. listopadu. Přikládám velký význam zásadě kolegiality a s ostatními členy sboru 

komisařů budu plně spolupracovat. Své kolegy budu úzce zapojovat do tvorby a provádění 

politických iniciativ.  

 

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

spolupráce s Evropským parlamentem.  

 

Tento aspekt je pro mě nesmírně důležitý. S Parlamentem a příslušnými výbory budu 

spolupracovat ve všech fázích procesu tvorby politik a politického dialogu.  

 

Efektivní interinstitucionální spolupráce je zásadní pro fungování institucionálního systému 

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

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

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

předsedkyně Ursuly von der Leyenové tyto zásady zcela zohledňují a zdůrazňují záměr posílit 

zvláštní vztahy mezi Evropským parlamentem a Komisí. Pokud bude moje nominace na 

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

dodržovat ustanovení rámcové dohody z roku 2010 a interinstitucionální dohody 

o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2016. Své vztahy s Parlamentem budu vést 

otevřeným, transparentním a konstruktivním způsobem s cílem vytvořit vztah založený na 

vzájemné důvěře.  

 

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

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

významných změn v mé působnosti byly zapojeny parlamentní výbory. Zároveň jsem si plně 

vědoma významu rovného zacházení, pokud jde o Parlament a Radu jako spolunormotvůrce.  
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Rovněž se zavazuji k tomu, že vztahy s útvarem Komise v mé působnosti budou založeny na 

zásadách loajality, důvěry, transparentnosti, obousměrného toku informací a vzájemné 

pomoci. Konkrétně zajistím pravidelnou výměnu informací s předsedkyní Výboru pro 

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

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

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

zajistím, aby byl Evropský parlament pravidelně informován, zejména před významnými 

událostmi a v klíčových fázích mezinárodních jednání v oblastech spadajících do mé 

působnosti.  

 

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

do mé působnosti, rychle a přesně zodpovězeny. Před plénum nebo před výbory Evropského 

parlamentu předstoupím, vždy když budu požádána, abych zodpověděla otázky či poskytla 

konkrétní reakci.  

 

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

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

oblasti transparentnosti. Budu proto úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou s 

cílem dosáhnout větší transparentnosti v legislativním procesu. Občané by měli vědět, s kým 

se jako instituce, jež jim slouží, setkáváme a diskutujeme, a jaké postoje v legislativním 

procesu hájíme. Větší interinstitucionální spolupráce na základě podpory legitimity 

a odpovědnosti posílí účinnost a řádnou správu EU.  

 

Jsem proto plně odhodlána zajistit provedení dalekosáhlých ustanovení o transparentnosti 

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

a interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů.  

 

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

zlepšování právní úpravy budou navíc politické návrhy, za něž ponesu odpovědnost, založeny 

na řádných konzultacích s odborníky a veřejností.  

 

Zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová podporuje právo podnětu pro Evropský 

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

většinou poslanců předložením legislativního aktu a bude přitom plně dodržovat zásady 

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

hlásím.  

 

V rámci závazku příštího sboru komisařů o prohloubení partnerství s Evropským 

parlamentem budu s Parlamentem spolupracovat ve všech fázích projednávání usnesení podle 

článku 225 SFEU. Zavazuji se, že budu úzce spolupracovat s příslušnými parlamentními 

výbory a že se budu aktivně účastnit příprav usnesení podle článku 225 SFEU. Jsem pevně 

přesvědčena, že to zlepší dialog, posílí důvěru a pocit sdíleného úsilí o společný cíl.  

 

 

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

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

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

zásadním aspektem prohlubování partnerství mezi Evropským parlamentem a Komisí. Jsem 

proto odhodlána zajistit plné provádění příslušných ustanovení rámcové dohody mezi oběma 

orgány, jakož i interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. 
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Otázky Výboru pro dopravu a cestovní ruch:  

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

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

dekarbonizace, konkurenceschopnost, bezpečnost, změna klimatu, ochrana životního 

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

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

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

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

multimodálních a spolehlivých systémů dopravy? 

Usiluji o vytvoření evropského dopravního systému, který je udržitelný, efektivní, bezpečný, 

využívá inteligentní technologie a je spolehlivý a cenově dostupný!  

Dopravní odvětví má pro hospodářství zásadní význam. Generuje přibližně 5 % hrubého 

domácího produktu EU a přímo zaměstnává přibližně 11 milionů osob. Dopravní odvětví 

reaguje na potřeby mobility více než 500 milionů Evropanů a hraje zásadní úlohu v oblasti 

hospodářství a vnitřního trhu a je i klíčovým předpokladem hladkého fungování 

mezinárodního obchodu. Poptávka po dopravě se nadále zvyšuje. Podle odhadů vzrostl v 

období 2015–2050 počet evropských pasažérů o 35 % a objem vnitrozemské nákladní 

dopravy o 53 %. Tato skutečnost rozšiřuje spektrum příležitostí pro propojení osob i podniků 

v celé Evropě. Výzvou, které nyní čelíme, je dokázat tyto příležitosti využít a rozvinout a 

přitom zajistit plnou udržitelnost mobility. V současnosti připadá na dopravu přibližně 

čtvrtina emisí skleníkových plynů v EU. Aby byl přechod ke klimaticky neutrální ekonomice 

do roku 2050 úspěšný, musíme emise CO2 z dopravy snížit přibližně o 90 %. Bude třeba, aby 

všechny zúčastněné strany vynaložily k naplnění tohoto cíle značné a ambiciózní úsilí. 

Jsem plně odhodlána dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu férovým a přijatelným způsobem a 

nikoliv na úkor našich občanů, podniků a regionů.  

Jedním z mých prvních úkolů, jak tuto představu realizovat, bude vypracovat komplexní 

strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu, jejímž cílem bude zajistit cenovou dostupnost 

dopravy, aby si ji mohli dovolit opravdu všichni. Využiji k tomu kombinaci všech nástrojů 

dostupných na úrovni EU, které poslouží k vytvoření ještě ucelenějších a účinnějších opatření 

[viz otázka 1, ve které jsou uvedeny podrobnosti o Zelené dohodě pro Evropu]. 

Máme-li do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality EU a současně zajistit 

konkurenceschopnost, spravedlivost a cenovou dostupnost dopravy, je třeba dopravní odvětví 

modernizovat, zefektivnit a řešit jeho kapacitní omezení a zastarávající infrastrukturu. 

Znamená to investovat do dopravních sítí a využívat digitálních inovací.  

Za tímto účelem musíme pro odvětví dopravy zajistit dostatečné finanční prostředky z příštího 

rozpočtu EU prostřednictvím nástrojů, jako jsou Nástroj pro propojení Evropy, strukturální 

fondy, Program InvestEU a Horizont Evropa.  

Stavět musíme i na příležitostech, které přináší nový technologický a sociální vývoj, jako jsou 

digitalizace přepravních služeb, inteligentní přepravní služby, spolujízda a mobilita jako 

služba [viz otázka 7, ve které jsou uvedeny podrobnosti o digitalizaci].  
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Inovace musí doprovázet odborná příprava a rekvalifikace v oblasti příslušných dovedností. 

Klíčem k zajištění atraktivity odvětví, která by přilákala mladé ženy a muže do dopravních 

profesí, budou spravedlivé pracovní podmínky. Podpora rozmanitosti, taktéž v souvislosti s 

genderovými otázkami, je v odvětví, jež bude v nadcházejících několika letech procházet 

obrovskými změnami a které se již dnes potýká s nedostatkem pracovních sil, klíčová.  Je 

důležité, aby spolunormotvůrci brzy dosáhli dobrého výsledku, pokud jde o návrhy týkající se 

sociálních otázek a přístupu na trh předkládané v souvislosti s balíčkem opatření v oblasti 

mobility. 

Udržitelné mobility a neutrality z hlediska klimatu můžeme – a musíme – dosáhnout sociálně 

spravedlivým a ekonomicky efektivním způsobem. Jsem si velice dobře vědoma obav, které 

vyjádřili občané ohledně zvýšených cen pohonných hmot a jízdenek.  

 

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

dopravními podniky zaručující spravedlivou soutěž a dodržování sociálních práv, 

zejména v kontextu tvrdé konkurence se třetími zeměmi poskytujícími případné 

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

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

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

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

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

i nadále nejčastějším způsobem přepravy cestujících i nákladu? 

Doprava je mezinárodní záležitost. Rozsáhlé a intenzivní dopravní propojení posiluje naše 

ekonomiky a pomáhá společnosti prosperovat, a to ze dvou důvodů:  

Zaprvé je klíčová celosvětová konkurenceschopnost našeho průmyslu. Budu pomáhat 

podporovat otevřené dopravní trhy – zejména se strategickými partnery a rychle se 

rozvíjejícími ekonomikami – na nichž funguje volná, spravedlivá a nenarušená hospodářská 

soutěž založená na sbližování právních předpisů, rovných podmínkách a udržitelnosti.  

Musíme mít rovněž propojení s našimi sousedy a partnery. Za tímto účelem budu pracovat 

na dalším rozšíření a dokončení sítě TEN-T a na podpoře vysoce kvalitních mezinárodních 

norem a dohod v oblasti dopravy založených na pravidlech (zejména v letecké dopravě). 

Zejména bych chtěla proaktivně sledovat evropské zájmy v rychle se rozvíjejících spojeních 

mezi EU a Asií. 

Je rovněž nezbytné, aby hlas EU byl jasně slyšet a aby jednotná Evropa hrála vedoucí úlohu 

v mezinárodních organizacích, které vypracovávají dopravní normy a pravidla, zejména 

v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), v Mezinárodní námořní organizaci 

(IMO) a v Evropské hospodářské komisi Organizace spojených národů (EHK OSN).  

Budu pokračovat v provádění komplexních dohod o letecké dopravě mezi EU a třetími 

zeměmi, které poskytují nové příležitosti pro evropský letecký průmysl, prosazují evropské 

normy a rovné podmínky a vytvářejí platformu, v jejímž rámci můžeme úžeji spolupracovat s 

našimi partnery v oblasti bezpečnosti, zabezpečení, životního prostředí nebo sociálních 

otázek.  
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Bezpečnost letectví bude i nadále prioritou, a to i v rámci našich mezinárodních aktivit, 

zejména v souvislosti s rostoucím objemem dopravy a vstupem nových účastníků, jako jsou 

bezpilotní letouny, do vzdušného prostoru. Zejména budu pokračovat v práci zahájené 

v loňském roce revizí pravidel bezpečnosti letectví, která posílila úlohu Agentury Evropské 

unie pro bezpečnost letectví (EASA) a zavedla systém sdružování a sdílení zdrojů mezi 

členskými státy a agenturou EASA. 

Doprava je páteří hospodářství, jsou s ní však spojeny významné negativní dopady, jako jsou 

nehody, znečištění ovzduší, emise skleníkových plynů, hluk a dopravní přetížení. Tyto 

externí náklady se v EU odhadují přibližně na 1000 miliard EUR ročně. Pokud chceme 

dosáhnout našich cílů v oblasti klimatu, musíme uplatňovat zásadu „znečišťovatel platí“.  

Budu spolupracovat na rozšíření systému obchodování s emisemi na námořní odvětví 

a usilovat o postupné snižování přídělů bezplatných povolenek na leteckou dopravu s cílem 

postupně je ukončit. Kromě vlastního úsilí EU v oblasti snižování emisí musíme prosazovat 

ambiciózní opatření v mezinárodních organizacích, zejména v ICAO a v IMO. Letecká 

a námořní doprava jsou globální odvětví, a proto je třeba jejich globální rozměr jasně 

zohlednit při řešení ochrany životního prostředí, ale i při zajištění toho, aby nedošlo 

ke zhoršení konkurenceschopnosti našeho průmyslu. 

Budu rovněž podporovat kandidáta na komisaře pro hospodářství Paula Gentiloniho při revizi 

směrnice o zdanění energie s cílem zajistit, aby byla v souladu s ambicemi EU v oblasti 

klimatu, zejména pokud jde o zacházení s pohonnými hmotami v letectví a námořní dopravě. 

Na silniční dopravu připadá v EU 20 % emisí skleníkových plynů a největší podíl znečištění 

ovzduší a hluku. Náklady v důsledku přetížení lze vyčíslit na téměř 2 % HDP! Musíme využít 

mýtné k vytvoření pobídek k ekologizaci vozových parků a lepšímu využívání infrastruktury. 

Pokud jde o zpoplatňování silnic, budu naléhat na členské státy, aby zajistily rychlé 

dokončení jednání o tzv. směrnici o euroznámce zabývající se zpoplatněním silnic a aby jeho 

výsledek byl ambiciózní a v souladu s ambicemi v oblasti klimatu. Je také důležité, aby tyto 

příjmy byly investovány do udržitelnějších alternativ silniční dopravy. 

Cenové pobídky budou fungovat pouze v případě, že alternativy budou dostatečně atraktivní: 

důležitou součástí realizace naší strategické dlouhodobé vize klimaticky neutrální ekonomiky 

do roku 2050 je u delších tras využívání železniční dopravy namísto silnic. Lepší využívání 

železniční nákladní dopravy nám pomůže řešit znečištění a přetížení silnic způsobené 

současnými převážně těžkými nákladními vozidly s naftovým motorem. Železniční doprava je 

rovněž nejbezpečnějším druhem pozemní dopravy. Budu proto pracovat na rozvoji příznivých 

podmínek pro železniční dopravu, zejména pro železniční nákladní dopravu a služby 

vysokorychlostní osobní dopravy. Plně podporuji cíl zvýšení atraktivity odvětví železniční 

dopravy zlepšením kvality služeb, tedy spolehlivosti, propojení s jinými druhy dopravy 

a snížením nákladů.  

Nákladní železniční doprava musí výrazně zvýšit svou výkonnost, aby byla 

konkurenceschopnější. Musíme rovněž odstranit zbývající překážky při překračování hranic 

v rámci EU. Toho lze dosáhnout pouze společným úsilím Komise, vnitrostátních orgánů a 

odvětví železniční dopravy.  

Z technologického hlediska je třeba železniční dopravu modernizovat rychleji. Je nutné 

neprodleně zlepšit využívání inovací a digitalizace. Prioritou je rychlé zavedení 

zabezpečovacího systému ERTMS. Chceme, aby vlaky a železniční podniky působily v EU 

bez státních hranic. Právní předpisy k dosažení tohoto předsevzetí již existují a budu naléhat 

na členské státy, aby je prováděly.  
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Zkušenosti zákazníků se musí změnit. Nákup vlakových jízdenek a bezproblémové cestování 

s několika provozovateli v rámci jedné cesty se musí zjednodušit. Očekávám, že řešení 

nabídne trh. Klíčovou výzvou v této souvislosti bude přístup k údajům. Další zlepšení práv 

cestujících v železniční dopravě rovněž přispěje ke zvýšení atraktivity železniční dopravy. 

Této problematice budu věnovat velkou pozornost, dobré a rychlé uzavření této otázky je 

důležité pro zlepšení práv cestujících v železniční přepravě, zejména pro osoby se zdravotním 

postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace, ale nejen pro ně. 

Vnitrozemské vodní cesty jsou z hlediska emisí CO2 nejúčelnějším druhem dopravy, který 

má významný a nevyužitý potenciál. Hodlám proto vnitrozemskou vodní dopravu 

podporovat. Aby toto odvětví bylo udržitelné, bude nutné začít s ekologizací loďstva a rovněž 

zvážit, jaký vliv bude mít změna klimatu na rozměry vnitrozemských lodí – menší plavidla 

budou méně zasažena nízkým stavem vody. 

Komise již nyní spolupracuje s členskými státy na přizpůsobení se změně klimatu, v jejímž 

důsledku se častěji setkáváme s nebezpečně vysokým nebo naopak nízkým stavem vody. 

Zásadní význam má integrované hospodaření s vodou, což zahrnuje prevenci povodní, 

ochranu kvality vody, biologickou rozmanitost a splavnost. Na podporu opatření pro 

dekarbonizaci a digitalizaci odvětví a pro zlepšení vodního hospodářství a splavnosti lze 

využít různé fondy EU (Nástroj pro propojení Evropy, Horizont Evropa, Fond soudržnosti, 

LIFE).  

Je zásadní, aby odvětví vnitrozemské vodní dopravy rovněž prošlo základní transformací, 

kterou přináší digitalizace a dekarbonizace v dopravě a logistice, a bude třeba zlepšit integraci 

vnitrozemské vodní dopravy v dopravním systému jako celku. Budu usilovat o to, aby byl 

plně využit potenciál tohoto udržitelného druhu dopravy, a zvážím, jak by bylo například 

možné navázat na předchozí program NAIADES 2. 

Inteligentní kombinace různých druhů dopravy (silnic, železnic, vnitrozemských vodních cest 

a pobřežní plavby) může být udržitelnou alternativou k výlučně silniční dopravě, jelikož se 

lépe využije dostupná infrastruktura a služby, což přispívá k vytvoření silného, odolného 

a integrovaného dopravního systému. Navzdory tomu, že multimodální nákladní doprava 

přináší společnosti výhody, je i nadále nákladnější a složitější než čistě silniční doprava. 

Digitalizace může přispět k jejímu zjednodušení, musíme však také odstranit rozdíly 

v nákladech a zajistit, aby byla k dispozici infrastruktura pro překládku mezi silniční 

a železniční nebo vnitrozemskou vodní dopravou. Ne všechny regiony EU jsou touto 

infrastrukturou dostatečně vybaveny. 

 

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

významných zpoždění a přetrvávajících velkých rozdílů, pokud jde o dopravní 

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

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

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

Vaše priority pro další rozvoj a dokončení transevropské dopravní sítě, a to i mezi 

regiony střední a východní Evropy rovněž v souvislosti s digitalizací, alternativními 

palivy, bezpečností a zabezpečením, a jak se stavíte k odblokování dosud nepřijatých 

legislativních návrhů a podpoře nezbytných investic v celé EU na všech úrovních 

potřebných mimo jiné na udržitelný rozvoj námořních přístavů a dokončení jednotného 

evropského nebe a železničních přeshraničních úseků za účelem zlepšení osobní dopravy 

na delší vzdálenosti? 
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Naše dopravní infrastruktura je páteří vnitřního trhu a umožňuje volný pohyb zboží, 

cestujících, služeb a pracovníků. Prostřednictvím naší politiky TEN-T budu usilovat o větší 

propojení v rámci Evropy, mezi východem a západem, severem a jihem a ve venkovských 

a odlehlých oblastech. Žádný region by neměl zůstat pozadu. 

Klíčové projekty v oblasti infrastruktury, jako jsou projekty na koridoru Rýn-Dunaj, prokazují 

přidanou hodnotu EU. Jejich úspěšné provedení je klíčové pro to, aby se konektivita stala 

skutečností. Musíme proto řešit zbývající zpoždění a politické napětí související 

s dokončením klíčových přeshraničních projektů v oblasti infrastruktury.  

V této souvislosti hrají klíčovou roli při propojování okrajových a odlehlých regionů a pro 

regionální hospodářský rozvoj také regionální a místní letiště.  

Vysokorychlostní železniční síť stále zdaleka není úplná. Další veřejná podpora investic 

do infrastruktury je důležitá, avšak nestačí.  

Budu rovněž usilovat o propojení Evropy se zbytkem světa. Velmi důležitý je v této 

souvislosti další rozvoj sítě TEN-T ve vztahu k partnerským zemím, včetně zemí jižního 

Středomoří, a větší koordinace a zapojení ze strany EU v souvislosti s čínskou iniciativou 

Nová hedvábná stezka. Budu věnovat velkou pozornost investicím do klíčové infrastruktury 

ze strany třetích zemí, a to v úzké spolupráci s kolegyní, kandidátkou na výkonnou 

místopředsedkyni Margrethe Vestagerovou. 

Komise v současné době vyhodnocuje rámec TEN-T. Mým cílem bude využít současný 

přezkum a podpořit v jeho rámci aktualizaci a modernizaci politiky TEN-T, která bude dále 

zajišťovat čistou mobilitu, včetně dostupnosti infrastruktury pro alternativní paliva, 

podporovat lepší dopravní toky a využívat příležitostí digitální transformace. Budu se rovněž 

podrobněji zabývat bezpečnostními aspekty, kde jsou zapotřebí další zlepšení.  

Velký význam přikládám také dosud nepřijatému návrhu Komise na zefektivnění provádění 

sítě TEN-T. Tato iniciativa je důležitá pro splnění našeho cíle pro rok 2030, pokud jde 

o dokončení hlavní sítě TEN-T. Její přijetí spolunormotvůrci pomůže zkrátit administrativní 

zpoždění projektů v oblasti infrastruktury. V této souvislosti vítám ambiciózní postoj, který 

Evropský parlament k tomuto návrhu zaujal, a jeho odhodlání usilovat o bezodkladné přijetí. 

Bez finančních zdrojů nebude modernizace sítě TEN-T možná. Musíme podporovat veřejné 

a soukromé investice do zdokonalování a modernizace evropské dopravní infrastruktury. 

K tomu by mohl přispět (obnovený) Nástroj pro propojení Evropy, program InvestEU a další 

nástroje, jako jsou například nástroje na podporu výzkumu a územní soudržnosti.  

Jasné synergie a příležitosti poskytuje vojenská mobilita a projekty dvojího užití. Finanční 

krytí pro vojenskou mobilitu v rámci Nástroje pro propojení Evropy by bylo na základě 

jasných pravidel k dispozici na financování infrastruktury pro civilní a vojenskou dopravní 

infrastrukturu dvojího užití. To by umožnilo modernizaci naší dopravní infrastruktury a 

současně usnadnilo rychlý pohyb a přepravu vojenských sil a vybavení, a přispělo tak 

k ochraně Unie a jejích občanů. 

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

rámec na období 2021–2027 Komise navrhla celkový cíl – 25 % výdajů na oblast klimatu a 

specifické cíle pro jednotlivé programy. Jsem ráda, že se Parlament a Rada v rámci své dílčí 

dohody během rumunského předsednictví dohodly na cíli 60 % výdajů na celý program 

Nástroje pro propojení Evropy. To znamená, že do dopravy bude směřovat nejvíce investic v 

oblasti změny klimatu. Podpora Evropského parlamentu bude mít zásadní význam pro 

dosažení dobrého konečného výsledku jednání.  
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Domnívám se, že řešení v oblasti propojené a automatizované mobility by měla být 

podporována a měla by se využít ke zvýšení bezpečnosti, kapacity a udržitelnosti dopravy 

v EU. Například evropský železniční zabezpečovací systém ERTMS může navýšit kapacitu 

o 50 %, zvýšit bezpečnost o 25 % a snížit náklady o 25 %. Budu rovněž podporovat zavádění 

inteligentních dopravních systémů. Tyto systémy poskytují inovativní služby v oblasti silniční 

dopravy a řízení dopravy. Umožňují lepší informovanost uživatelů a bezpečnější, 

koordinovanější a inteligentnější využívání dopravních sítí.  

Spolupracující, propojená a automatizovaná mobilita má potenciál zásadně proměnit silniční 

dopravu. Mohla by přinést další kvantový skok v bezpečnosti silničního provozu, jelikož 

automatizovaná vozidla nebudou při jízdě nikdy nepozorná, unavená nebo opilá a mohla by 

koordinovat veškerou svou aktivitu [cyklistika viz otázka č. 6]. Právě bezpečnost udržuje 

důvěru občanů v odvětví dopravy. Má zásadní význam pro všechny druhy dopravy. 

Na evropských silnicích vyhasne ročně více než 25 000 životů – každý den plný autobus lidí. 

To je nepřijatelné. Chci usilovat o to, aby se počet úmrtí na silnicích v EU do roku 2050 

přiblížil nule (tzv. Vize nula). Dnes vidíme, že pokrok v této oblasti se zastavil a rozdíly mezi 

členskými státy EU jsou stále velmi výrazné. Musíme pracovat na holistickém přístupu 

k bezpečnosti: zabývat se vozidly, infrastrukturou i účastníky silničního provozu, a to na 

základě vědeckých zásad, spolehlivých údajů a monitorování výsledků. Odpovědnost za 

bezpečnost silničního provozu spolu sdílí EU a vnitrostátní, regionální a místní orgány. Každý 

z těchto aktérů musí být ochoten odvést svůj díl práce. 

Systém uspořádání letového provozu v Evropě se ve své současné podobě již přibližuje 

hranicím své kapacity. Nárůst letecké dopravy v poslední době má za následek zpoždění 

letecké dopravy, která jsou nejvýraznější za posledních více než deset let a způsobují 

cestujícím výrazné problémy a nepohodlí. Ráda bych ovšem také zdůraznila, že efektivnější 

systém řízení letového provozu a jednotné evropské nebe tvoří základní prvek souboru politik 

potřebných pro snižování spotřeby paliva a emisí z letecké dopravy, které dnes stále rostou 

a představují závažný důvod ke znepokojení. Situace v evropské letecké dopravě se navíc 

značně proměnila a na obzoru jsou nové výzvy, jako například drony, kybernetická 

bezpečnost atd. Iniciativa jednotné evropské nebe byla zahájena v roce 2004 s cílem omezit 

roztříštěnost vzdušného prostoru nad Evropou a zlepšit výkonnost evropského systému řízení 

letového provozu z hlediska bezpečnosti, kapacity, nákladové efektivnosti a životního 

prostředí. Tato hlediska jsou stejně významná i dnes. Jednotné evropské nebe přineslo 

bezpečnost a dosáhlo zlepšení ve všech požadovaných oblastech. I přes řadu úspěchů však 

zde musíme udělat více – zejména pro životní prostředí. Oceňuji, že Evropský parlament tuto 

snahu vytrvale podporuje. S ohledem na poznatky získané v uplynulém desetiletí, zprávu 

o studii uspořádání vzdušného prostoru a doporučení skupiny odborníků se domnívám, že je 

nejvyšší čas, abychom v této oblasti pokročili a dosáhli skutečných výsledků. 

Bezpečnost dopravy má zásadní význam pro naše občany, pro zachování důvěry v dopravní 

systém i pro podporu evropského hospodářství. Teroristické hrozby v oblasti dopravy jsou 

nadále značné a neustále se vyvíjejí. Stále kritičtější roli hraje kybernetická bezpečnost. 

Musíme zajistit, aby naše právní předpisy odpovídaly svému účelu a dokázaly se přizpůsobit 

měnícím se hrozbám. Zároveň musí naše opatření zohledňovat riziko a být přiměřená. Proto 

upřednostňuji vyvážené a účinné reakce na stávající i nově vznikající bezpečnostní hrozby, ať 

už na úrovni EU, nebo členských států. Musíme usilovat o zmírňování rizik a zároveň zajistit 

pohodlí cestujících a plynulý tok zboží i osob na letištích.  

K dekarbonizaci dopravy významně přispěje větší využívání udržitelných alternativních 

paliv. V rámci Zelené dohody pro Evropu se zaměřím na rychlejší zavádění udržitelných 

a alternativních paliv pro silniční dopravu, námořní i vnitrozemskou vodní dopravu a leteckou 

dopravu prostřednictvím řady opatření:  
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Výzkum a inovace budou hrát klíčovou roli pro to, abychom měli k dispozici vhodná řešení. 

Pro ně pak bude muset v Evropě existovat dostatečná výrobní kapacita a dostatečně dostupná 

dobíjecí a čerpací infrastruktura.  

Dobíjení nebo doplňování paliva by mělo být u vozidel na alternativní pohon stejně snadné 

jako tankování u auta se spalovacím motorem, a to kdekoli v EU. Potřebujeme komplexní síť, 

která bude interoperabilní přes hranice států, snadno přístupná a cenově dostupná. To 

vyžaduje otevřené a konkurenční trhy. V současné době probíhá hodnocení směrnice 

o infrastruktuře pro alternativní paliva. Výsledkům budu věnovat zvláštní pozornost a 

v příslušných případech zvážím opatření s ohledem na potřebu, aby směrnice v nadcházejících 

letech plnila svůj účel.  

Budu koordinovat opatření, která mají mobilizovat veřejné i soukromé finanční prostředky 

s cílem zavádět veřejně dostupné dobíjecí nebo čerpací stanice pro vozidla s nulovými 

emisemi (na baterie a vodíkové palivové články) a dosáhnout jejich významného nárůstu 

a dokončit konektivitu u alternativních paliv pro všechny druhy dopravy, včetně větší 

elektrifikace na letištích a v přístavech. To bude rovněž vyžadovat posílení elektrických 

rozvodných sítí.  

Spolu se svými kolegy z Komise budu také pracovat na kombinování finančních zdrojů 

a vhodném politickém rámci s cílem nastavit přiměřené cenové pobídky pro alternativní 

paliva ve všech druzích dopravy a podněcovat k zavádění alternativních paliv, infrastruktury 

a vozidel.  

Alternativní paliva jsou nezbytná pro snížení emisí z lodí. V dnešní době je jediným široce 

dostupným palivem, které tolik neznečišťuje životní prostředí, zkapalněný zemní plyn (LNG). 

Představuje uspokojivé řešení nadcházejících výzev v oblasti znečištění ovzduší, avšak 

vzniklé úspory CO2 jsou omezené. Roli to může hrát v případě, že to umožní otevřít cestu 

k řešením s nízkými emisemi. Například naše zkušenosti se zaváděním LNG v námořní 

dopravě, v čemž je Evropa vůdčí silou, by nyní měla být využita k vypracování opatření 

v oblasti paliv s nízkými a nulovými emisemi uhlíku. 

Pokud jde o železnice, zůstává důležitým cílem elektrifikace. V EU je dnes elektrifikováno 

více než 80 % železniční dopravy. V případech, kdy tato možnost není hospodárná, se 

objevují alternativy v podobě hybridních nebo vodíkových vlaků. 

 

 [Další podrobnosti ohledně digitalizace viz otázka č. 7.] 

 

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

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

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

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

překážek, včetně přizpůsobení zastavěného prostředí v Evropské unii a snižování 

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

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

a uskutečnila byste nějaká opatření na jejich podporu? 

Abychom zaručili cenově dostupnou a přístupnou mobilitu a pomohli snížit znečištění 

a dopravní přetížení, chtěla bych přispět ke zvýšení atraktivity hromadné dopravy. Jedná se 

zde o dostupnost a spolehlivost, ale také o to, jak snadné je cestu naplánovat a rezervovat. Při 

poskytování alternativ pro uživatele osobních automobilů proto může hrát klíčovou úlohu 

integrovaný prodej jízdenek zahrnující různé druhy dopravy. 
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V rámci budoucí komplexní strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu bychom se měli 

podrobněji zabývat rámcem EU a jeho vztahem k městské mobilitě, jež by měla být řízena 

potřebami občanů. Alternativy konvenčních osobních automobilů musí být dostupné i cenově 

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

dopravy musíme rovněž zohlednit rychlý rozvoj nových (sdílených, digitálních) prostředků 

pro mobilitu, jako jsou elektrická jízdní kola a koloběžky, a nových služeb městské mobility. 

Do těchto úvah se promítne probíhající hodnocení stávajícího balíčku opatření v oblasti 

městské mobility. Musíme využít příležitostí, které nabízí ekonomika sdílení a moderní 

technologie, spolujízda, jízda na vyžádání (tzv. ride-hailing), místní doprava na vyžádání a 

další způsoby sdílení dopravy, které pomáhají doplňovat veřejnou dopravu a řeší přetížení 

dopravy ve městech. Zároveň musíme reagovat na otázky a řešit výzvy, které tyto nové služby 

přinášejí: od jejich úlohy při plánování městské mobility a využívání veřejného prostoru přes 

bezpečnost a údržbu až po vztah k sociálním podmínkám a práva pracovníků. Je možné, že se 

budeme muset při plném respektování zásady subsidiarity zabývat oblastmi, na něž se právní 

předpisy EU dosud nevztahují.  

Není pochyb o tom, že se v našich městech objeví drony. Měli bychom je vnímat pozitivně, 

protože přinesou řadu nových příležitostí, ale musíme také zajistit, aby pro ně existoval 

odpovídající rámec. Nové základní nařízení o bezpečnosti letectví bylo v tomto ohledu 

obrovským krokem vpřed. Musíme vytvořit účinný digitální systém (tzv. U–space), který 

zajistí, aby provoz dronů byl bezpečný a udržitelný a respektoval ochranu soukromí, zejména 

v městských oblastech. 

Stále více evropských měst zavádí systémy řízení vjezdu vozidel do města (UVAR), jako 

například zpoplatnění vjezdu do přetížených oblastí, pěší zóny nebo nízkoemisní zóny. Snaží 

se tím dosáhnout řady politických cílů, jež sahají od lepší kvality ovzduší a atraktivity měst až 

po optimalizaci infrastruktury. Snahu měst o snižování emisí je třeba podporovat. Zároveň je 

ovšem důležité pomoci řešit problémy pro osobní a nákladní dopravu, které mohou se 

zaváděním těchto různých systémů souviset, a zde by Unie mohla hrát určitou roli. Jako první 

krok musíme více využívat digitálních nástrojů, aby byli občané a podniky lépe informováni, 

a zajistit, že budou zavedena alternativní řešení v oblasti mobility. 

Znečištění ovzduší je v EU každoročně příčinou 400 000 předčasných úmrtí. Výrazně k tomu 

přispívá silniční doprava. Nové emisní standardy oxidu uhličitého pro lehká i těžká nákladní 

vozidla společně se zkouškami emisí v reálném provozu, které přijala Junckerova Komise, 

představují užitečné nástroje pro snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší. Díky novým 

pravidlům pro schvalování typu a zkoušky emisí, včetně norem Euro/EURO pro emise látek 

znečišťujících ovzduší jiných než CO2 (např. NOx, tuhé znečišťující látky), budou testy lépe 

odrážet zplodiny, které vozidla na silnicích skutečně produkují. Nová pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek podle směrnice o čistých vozidlech zároveň podpoří zavádění čistých 

vozidel, zejména pokud jde o městské autobusy.  

Rámec tedy již existuje; nyní je třeba jej dokončit a uskutečnit přechod k mobilitě s nulovými 

emisemi. Za tímto účelem je třeba se zabývat celou řadou témat, jako je rozšíření emisních 

norem CO2 pro těžká vozidla na autobusy, posouzení dopadů životního cyklu vozidel nad 

rámec emisí výfukových plynů, zavedení monitorování emisí v reálném provozu a vytvoření 

vhodných podmínek pro rychlejší zavádění vozidel s nízkými a nulovými emisemi. 
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Důležité jsou cenové signály. Směrnice o výběru silničních poplatků (eurovinětě) může hrát 

klíčovou úlohu při vytváření pobídek k používání ekologičtějších vozidel a obecně při 

zohledňování znečištění v rámci cen za využívání silnic. Učinili jsme první kroky, ale bude 

třeba podniknout ještě další, abychom ochránili klima, kvalitu ovzduší v našich městech 

a zdraví našich občanů. Obzvláště důležitá je v tomto případě veřejná doprava. Zvláštní 

podpora tohoto odvětví představuje prioritu, a to rovněž v souvislosti s přeměnou vozového 

parku na čistá vozidla.  

Noční vlaky mohou být jedním ze způsobů, aby se železnice i na delší vzdálenosti stala 

přitažlivou alternativou k létání. Stávající právní rámec pro závazky veřejné služby v oblasti 

pozemní dopravy platí i pro mezinárodní noční vlakové spoje: příslušné vnitrostátní orgány 

musí posoudit platné požadavky a poté mohou v souladu s tímto rámcem pořizovat služby. 

Ráda bych s odvětvím jednala o tom, jak lépe podpořit provoz nočních vlaků, například 

pomocí lepší dostupnosti kolejových vozidel a propojení železniční a silniční dopravy.  

 

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

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

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

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

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

zlepšila kvalita osobní železniční dopravy? 

Mám v úmyslu podporovat přechod od systému mobility řízeného nabídkou, vyznačujícího se 

pevnými jízdními řády oddělenými podle jednotlivých druhů dopravy, na systém řízený 

poptávkou, který nabídne multimodální řešení pro cesty „od dveří ke dveřím“. Také v případě 

nákladní dopravy je možné využít sdílení informací o jízdních řádech, zpožděních, 

dopravních podmínkách, poloze vozidel a nákladu, dostupnosti zařízení a infrastruktury, 

destinacích nákladu atd. za účelem optimalizace přepravy nákladu, redukce přetížení 

a čekacích dob, eliminace jízd prázdných vozidel a v konečném důsledku i snížení spotřeby 

paliva a emisí.   

Podniky mají přirozenou tendenci nechávat si informace pro sebe, avšak začínají si nyní 

uvědomovat obrovskou hodnotu jejich sdílení. Jak podniky, tak občané nicméně potřebují 

rámec, který jim poskytne záruky ochrany citlivých údajů, standardy interoperability 

a společné datové modely.  

V případě nákladní dopravy již vytváříme dva stavební bloky v oblasti komunikace podniků 

s úřady. Díky realizaci evropského prostředí jednotného námořního portálu a přijetí návrhu 

Komise týkajícího se elektronických informací o nákladní dopravě oběma spolunormotvůrci 

se nejen výrazně sníží administrativní náklady provozovatelů dopravy; navíc se jedná také 

o přípravu na výměnu údajů mezi podniky. 

Kromě toho budu rovněž napomáhat usnadnění vývoje takových řešení propojené 

a automatizované dopravy, která mohou zvýšit bezpečnost, kapacitu a udržitelnost dopravy 

v EU. V oblasti silniční dopravy se velmi těším na rozvoj bezpečných a zabezpečených 

mechanismů podpory pro řidiče. 

Vyšší míra automatizace by také mohla snížit potřebu soukromého vlastnictví vozidel 

a značně usnadnit sdílení vozidel a cest. Z propojené a autonomní mobility by se mohla stát 

daleko individualizovanější forma veřejné dopravy, která by byla hladce napojená na 

hromadnou veřejnou dopravu a zajišťovala by spojení v koncovém úseku cesty („poslední 

míle“). To by následně mohlo mít masivní dopad na využití komunikací, a do značné míry 

odbourat potřebu parkovacích míst a razantně snížit počet automobilů. 
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V Evropě, v rámci členských států a společně s odvětvím dopravy se uskutečňuje mnoho 

pilotních projektů.  Společné podniky představují klíčová partnerství, jejichž prostřednictvím 

může EU podporovat zavádění čistých a inovativních technologií. Bude-li naše úsilí lépe 

sladěno a koordinováno, můžeme se učit rychleji. Potřebujeme společný strategický plán 

výzkumu a inovací, aby se urychlil vývoj propojené a automatizované mobility a abychom 

zajistili, že bude její potenciál plně využit. Proto nedávno vznikla platforma veřejných 

a soukromých subjektů.  

Také evropský železniční signalizační systém ERTMS přináší významné výhody, pokud jde 

o kapacitu, bezpečnost a náklady, a měl by být rychle zprovozněn.  

[Další podrobnosti ohledně technologií řízení dopravy viz otázka 5.] 

Klíčovým faktorem je rovněž konkurenceschopnost: v sektoru dopravní výroby a služeb 

pracuje 11 milionů Evropanů. Narůstá globální konkurence. Chci, aby naše dopravní odvětví 

získalo kontrolu nad globální transformací směrem k čisté a inteligentní dopravě zaměřené na 

uživatele a aby tuto transformaci vedlo. Chtěla bych rovněž napomoci plnému využití 

potenciálu nových technologií, jako jsou umělá inteligence, internet věcí, blockchain, data 

velkého objemu a drony. Je důležité dosáhnout pokroku v oblasti digitalizace a za tímto 

účelem zvážit všechny hybné páky, mezi něž patří standardizace, financování, intenzivnější 

spolupráce mezi subjekty veřejného i soukromého sektoru a případně příslušná regulace. Je 

třeba, abychom umožnili vznik nových podnikatelských projektů.  

Digitalizace, automatizace a elektrifikace způsobí přeměnu odvětví dopravy i s ním spojených 

pracovních míst. Je obtížné předvídat přesný dopad automatizace na pracovní místa 

a dovednosti, ale všichni aktéři budou muset sehrát svou úlohu, aby pracovníci zaměstnaní 

v tradičních činnostech nebyli opuštěni. Komise již financuje výzkumné projekty a jedná se 

sociálními partnery, aby procesu probíhající transformace lépe porozuměla. Kromě 

specifických iniciativ v každém druhu dopravy by měla být pozornost i nadále zaměřena na 

horizontální sociální aspekty, například pokud jde o to, jak nejlépe organizovat zvyšování 

kvalifikace a odbornou přípravu pracovníků. V těchto otázkách budu velmi těsně 

spolupracovat s nominovaným kandidátem na funkci komisaře pro pracovní místa, Nicolasem 

Schmitem, a s nominovaným kandidátem na funkci místopředsedy pro hospodářství ve 

prospěch lidí, Valdisem Dombrovskisem. Pokud při přechodu k automatizaci náležitě 

zohledníme sociální aspekty, můžeme aktivně utvářet budoucnost. 

Jsem odhodlána přispět k rozvoji odpovídající úrovně ochrany cestujících před jakýmkoli 

možným narušením dopravy (velká zpoždění, rušení cest a další).  

Jsem si vědoma toho, že o stávajícím návrhu týkajícího se práv cestujících v železniční 

dopravě probíhají aktivní interinstitucionální diskuse. Těším se na práci na těchto 

významných tématech. Pokud chceme, aby lidé více cestovali vlakem, pak musí vědět, že 

jejich práva budou chráněna. 

Musíme také ještě zdokonalit současnou úpravu práv cestujících v letecké dopravě. Mnoho 

cestujících o svých právech buď neví, nebo je pro ně obtížné je nárokovat; podle leteckých 

dopravců jsou daná pravidla příliš komplikovaná a nákladná a jejich vynucování není 

v členských státech jednotné. Parlament přijal návrh Komise z roku 2013 v prvním čtení 

v únoru 2014, Rada jej však dosud neprojednala. Těším se na práci na dosažení těchto cílů, 

jež bude zahrnovat mimo jiné i důkladné prozkoumání ochrany cestujících v případě úpadku 

leteckých společností. 
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Šestinu všech cestujících nyní představují lidé se zdravotním postižením nebo s omezenou 

schopností pohybu a orientace – vzhledem ke stárnutí naší populace jde o rostoucí trend. 

Budu usilovat o lepší ochranu této skupiny cestujících ve všech druzích dopravy! Potřebují 

naši zvláštní podporu! V této souvislosti je třeba ověřit, zda pravidla platná v této oblasti – 

obsažená ve třech nařízeních týkajících se osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

(OOSPO) cestujících letadlem, autobusem/autokarem, či námořní dopravou – jsou i nadále 

vhodná pro daný účel.  


