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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? 

Európska únia je historicky najväčším demokratickým projektom vybudovaným pre občanov 

a spoločenstvá tohto kontinentu. Vďaka vízii zakladateľov Európy už viac ako šesťdesiat 

rokov napredujú a sú zaručené naše ideály mieru, prosperity a ochrany. Odkedy som v roku 

1997 začala pôsobiť v oblasti verejnej politiky, vkladám svoju dôveru a nádej do Európy a už 

12 rokov s vami v tejto komore pracujem na uskutočňovaní demokratických ašpirácií 

Európanov. Verím v otvorenú, prosperujúcu a inkluzívnu Európu, v ktorej sa na nikoho 

nezabúda a nikto sa necíti bokom. Sloboda a demokracia sú piliere, o ktoré sa opiera každý 

čin, ktorý som vykonala a ktorý vykonám. 

 

Stala som sa členkou Európskeho parlamentu v roku 2007 a niesla som si so sebou nádej 

a dôveru svojich spoluobčanov v znovuzjednotenie európskej rodiny rozdelenej päťdesiatimi 

rokmi totalitného režimu a ťažkou železnou oponou. Vnímala som Vašu vľúdnosť 

a otvorenosť a bola som svedkom toho, ako srdce Európy začalo opäť biť v jej oboch 

poloviciach, východnej a západnej. 

 

O niekoľko dní budem pred Vami stáť a žiadať Vás o dôveru v Európsku komisiu a v jej 

dezignovanú komisárku pre dopravu ako partnerov pri presadzovaní politík zameraných na 

posilnenie dopravy ako kľúčového nástroja pri dosahovaní európskeho blahobytu, 

udržateľnosti a hospodárskeho rozvoja. Doprava predstavuje pre našich občanov zásadnú 

službu. Podporuje najmä voľný pohyb osôb, tovaru a ostatných služieb a je kľúčovým 

príspevkom k súdržnosti na celom kontinente. Na dekarbonizáciu nášho kontinentu a splnenie 

nášho záväzku dosiahnuť uhlíkovú neutralitu nášho hospodárstva do roku 2050 je takisto 

kľúčová udržateľnosť našej mobility. Plne podporujem politické usmernenia, ktoré 

predstavila zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová, a zaväzujem sa konať tak, aby sa 

doprava stala jedným z najúspešnejších nástrojov tejto vízie. 

 

Ako členka Európskeho parlamentu som mala tú česť byť predsedníčkou Výboru pre životné 

prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Táto skúsenosť bola pre mňa 
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nesmierne dôležitá, keďže mi umožnila pomáhať kolegom, ktorí pracovali ako spravodajcovia 

v trialógoch týkajúcich sa zatiaľ najambicióznejšieho balíka zameraného na zníženie našej 

uhlíkovej stopy. Revízia systému obchodovania s emisiami vrátane jeho rozšírenia na leteckú 

dopravu a prijatie balíka opatrení v oblasti čistej energie ako celku boli mimoriadne úspešným 

počinom pre Európsky parlament aj pre Európsku komisiu, keďže spolupracovali na zavedení 

najpokrokovejšej architektúry dekarbonizácie na tejto planéte. Využijem všetky poznatky 

získané vo výbore ENVI a budem sa plne angažovať s cieľom pokročiť na tejto ceste, a to tak, 

že VŠETKY spôsoby dopravy začnú skutočne prispievať k dekarbonizácii Európy. 

 

Po tohtoročných európskych voľbách som sa vrátila do výboru, kde som predtým pracovala 

desať rokov od roku 2007, a to do Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE). 

Povinnosti vyplývajúce z tohto predsedníckeho postu mi umožnili pokračovať v úsilí 

zameranom na vytvorenie novej priemyselnej budúcnosti Európy, aby sa do roku 2050 stala 

uhlíkovo neutrálnou. Táto vízia si bude vyžadovať nové hodnotové reťazce, obchodné modely 

a stimuly, vďaka ktorým bude náš prechod celosvetovým hospodárskym úspechom. Vo 

výbore ITRE sme mali príležitosť posilniť rozpočet pre agentúry, výskumné a inovačné 

programy a spoločné podniky, ktoré zahŕňali dopravné priority v rozpočte na rok 2020. Tento 

rozpočet musí fungovať ako most k novému viacročnému finančnému rámcu (VFR) s cieľom 

udržať stabilnú úroveň investícií v nasledujúcich rokoch. Nevyhnutný je dostatočný rozpočet 

na programy týkajúce sa dopravy, ako je Nástroj na prepájanie Európy, pretože predstavujú 

základ pre slobodu pohybu a účinné fungovanie vnútorného trhu. 

 

Nástroj na prepájanie Európy predstavuje spolu s ukončením roamingových poplatkov 

najcennejšie výsledky mojej priamej práce v Európskom parlamente. Počas posledného 

volebného obdobia som spolupracovala s kolegami spravodajcami Výboru pre dopravu 

a cestovný ruch (TRAN) a podarilo sa nám vytvoriť najdôležitejší nástroj pre investície do 

dopravných, energetických a telekomunikačných sietí, z ktorého sa v súčasnosti financuje 

dokončenie našich základných a komplexných sietí, ako aj dôležité chýbajúce prepojenia, 

ktoré izolujú naše komunity. 

 

Doprava musí byť udržateľná, bezpečná, inteligentná, spoľahlivá a cenovo dostupná. Ide 

o významnú výzvu, ale aj obrovskú príležitosť pre EÚ. Dekarbonizácia je kľúčovou prioritou 

novej Komisie a bude sa riešiť v pripravovanom Európskom ekologickom dohovore 

a v cieľoch v oblasti klímy na roky 2030/2050. Doprava je v súčasnosti zodpovedná za takmer 

štvrtinu všetkých emisií EÚ. Na prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 

je podľa vedeckého modelovania potrebné znížiť emisie CO2 z dopravy o približne 90 %. 

Budem preto úzko spolupracovať s dezignovaným výkonným podpredsedom Komisie 

Timmermansom, aby sa doprava stala ústredným prvkom Európskeho ekologického 

dohovoru. Významne k tomu prispeje skutočnosť, že som v poverovacom liste zvolenej 

predsedníčky zo 7. novembra dostala za úlohu predložiť komplexnú stratégiu pre udržateľnú 

a inteligentnú mobilitu. V tejto súvislosti sa budem usilovať zohľadniť vstupné informácie, 

a to najmä od Európskeho parlamentu. Na to, aby bola stratégia úspešná, bude si vyžadovať 

širokú politickú podporu. Výzvou bude zabezpečiť, aby sme v oblasti dopravy prijali 

ambiciózne kroky smerom k dekarbonizácii a aby sme maximalizovali výhody udržateľnej 

a inteligentnej mobility pre našich občanov a podniky. Naším cieľom je, aby Európa uspela 

pri svojom prechode na menej znečisťujúce dopravné systémy. Pôjde tiež o to, aby sme 

umiestnili európsky dopravný systém a normy do popredia nového vývoja. Na tento účel je 

potrebný holistický prístup, ktorý mobilizuje všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, so 

všetkými zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach a ktorý pokrýva celý dopravný 

systém: vozidlá, palivá, infraštruktúru, predpisy, technické normy a nástroje financovania. 
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Mali by sme začať prijímaním ambicióznych opatrení na zníženie emisií zo všetkých 

druhov dopravy: cestná, letecká i námorná doprava musia všetky zohrávať svoju úlohu. 

Napríklad v leteckej doprave fakt, že neexistuje jednotné európske nebo, spôsobuje, že naše 

lety sú zbytočne dlhšie a viac znečisťujú životné prostredie. Zefektívnenie, ktoré by prinieslo 

úplné vykonávanie jednotného európskeho neba, by mohlo znížiť emisie z leteckej dopravy 

aspoň o 10 %. 

Musíme použiť cenové stimuly a uplatňovať zásadu „znečisťovateľ platí“. Preto budem 

spolupracovať s dezignovaným výkonným podpredsedom Timmermansom na znížení 

bezodplatného prideľovania emisných kvót leteckým dopravcom v rámci systému 

obchodovania s emisiami s cieľom ho postupne zrušiť a na rozšírení systému obchodovania 

s emisiami na námornú dopravu. Tieto opatrenia prispejú k dosiahnutiu cieľov Európskeho 

ekologického dohovoru a budú rovnako dôležité ako zlepšenie noriem a technických 

požiadaviek. Používatelia a znečisťovatelia by mali hradiť náklady svojich ciest vrátane tých 

environmentálnych a mali by sme využívať inteligentné spôsoby spoplatňovania používania 

infraštruktúry. 

Mali by sme podporovať atraktívne, cenovo dostupné a udržateľnejšie alternatívy: 

Budem pracovať na rozvoji železničnej dopravy, najmä nákladnej a vysokorýchlostnej. 

Vypracujem politiku mestskej mobility, ktorou by sa podporovala ekologická verejná 

doprava, cyklistika a chôdza. Zároveň by sme mali doplniť existujúcu ponuku mobility 

úplným využitím inteligentných a kolaboratívnych riešení pre miestnu dopravu cestujúcich na 

požiadanie a mikromobilitu. Mikromobilita je oblasťou, ktorou sa budem aktívne zaoberať. 

Tento sektor má jasný potenciál znížiť preťaženie. Existujú však aspekty, ktoré je potrebné 

ďalej skúmať, vrátane otázok bezpečnosti v odvetví, podmienok zamestnávania v ňom, ako aj 

jeho prvkov v oblasti ochrany životného prostredia a emisií skleníkových plynov. Ako 

tvorcovia politík musíme zabezpečiť, aby Európa mohla využívať potenciál mikromobility 

a zároveň obmedzovať potenciálne negatívne účinky. Urýchlenie zavádzania udržateľných 

palív v cestnej, leteckej, námornej a vnútrozemskej vodnej doprave poskytne odvetviu 

skutočnú príležitosť dosiahnuť obrovský pokrok smerom k dekarbonizácii a udržateľnosti. 

Budem pracovať na dokončení a modernizácii našej siete infraštruktúry, aby sa doprava 

stala bezpečnejšou, spravodlivejšou, spoľahlivejšou, ďalekosiahlejšou, prepojenejšou naprieč 

hranicami a spôsobmi dopravy, ako aj udržateľnejšou. 

Takisto chcem zabezpečiť, aby naša cesta smerom k udržateľnosti bola príležitosťou pre 

všetkých, aby sa na nikoho nezabudlo. Som zároveň pevne odhodlaná zabezpečiť spravodlivé 

pracovné podmienky a chrániť práva cestujúcich. 

Európsky ekologický dohovor a nová priemyselná stratégia budú musieť fungovať v tandeme. 

Chcem, aby priemysel EÚ prosperoval a dosahoval výsledky na svetovej úrovni 

prostredníctvom inovácie, digitalizácie a modernizácie. Najmä letecká a námorná doprava sú 

celosvetové sektory, ktoré si vyžadujú aj opatrenia a vedenie na celosvetovej úrovni, aby bola 

ochrana životného prostredia účinná. 

Ak dosiahneme správnu rovnováhu, čo je moja priorita, prospech budú mať občania, 

hospodárstvo aj životné prostredie. 

Som osobne veľmi odhodlaná venovať sa rodovej rovnosti a plne podporujem víziu zvolenej 

predsedníčky: môžem Vás ubezpečiť, že môj kabinet bude vyvážený, pokiaľ ide o zastúpenie 

pohlaví, skúsenosti aj geografické zastúpenie. 
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Odvetvie dopravy je jedným zo sektorov s najväčšou prevahou mužov. So zreteľom na to, že 

nové výzvy sa najlepšie riešia s ľuďmi, ktorí majú rôzne súbory zručností a postoje, je 

podpora rozmanitosti nevyhnutná v odvetví, ktoré v najbližších rokoch prejde obrovskými 

zmenami a ktoré už teraz čelí nedostatku pracovných síl. Teší ma, že budem posúvať vpred 

iniciatívu „Ženy v doprave – platforma EÚ pre zmenu“, ako aj sieť vyslancov rozmanitosti. 

Budem tiež aktívne prispievať k ďalšej európskej stratégii pre rodovú rovnosť. Urobím to 

v spolupráci s dezignovanou komisárkou pre rovnosť Helenou Dallimovou, ako aj 

s dezignovaným podpredsedom na ochranu nášho európskeho spôsobu života Margaritisom 

Schinasom. 

 

2. Riadenie úradu 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 

7. novembra. 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. 

 

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 rozhodovania Únie. Spočíva na určitých základných 

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

efektívnosť a pravidelná výmena informácií. Tieto zásady sa v plnej miere odrážajú 

v politických usmerneniach a poverovacích listov zvolenej predsedníčky von der Leyenovej, 

ktoré zdôrazňujú 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 ako ku spoluzákonodarcom. 
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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 vo vzťahu 

k transparentnosti bezchybné. Budem úzko spolupracovať s Európskym parlamentom 

a Radou, aby sme do celého legislatívneho procesu vniesli viac transparentnosti. Občania by 

mali vedieť, s kým sa my ako inštitúcie, ktoré im slúžia, stretávame a diskutujeme a aké 

stanoviská obhajujeme 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. 

 

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. 

 

 

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 
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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? 

Moja vízia spočíva vo vytvorení európskeho dopravného systému, ktorý je udržateľný, 

efektívny, bezpečný, inteligentný, spoľahlivý a finančne dostupný! 

Doprava je pre hospodárstvo základným odvetvím. Predstavuje približne 5 % HDP EÚ 

a priamo zamestnáva približne 11 miliónov ľudí. Doprava rieši potrebu mobility viac ako 500 

miliónov európskych občanov a slúži ako kľúčový aktivátor hospodárstva a vnútorného trhu, 

ako aj hladkého fungovania medzinárodného obchodu. 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 %. Vznikne tým viac príležitostí na prepojenie ľudí a podnikov v celej 

Európe. Výzvou, pred ktorou stojíme, je ako zachovať a rozvíjať tieto príležitosti a zároveň 

zabezpečiť plnú udržateľnosť mobility. V súčasnosti predstavuje doprava približne štvrtinu 

emisií skleníkových plynov v EÚ. Na prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 

2050 potrebujeme znížiť emisie CO2 z dopravy o približne 90 %. To si vyžaduje značné 

a ambiciózne úsilie na všetkých stranách. 

Som plne odhodlaná dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy a zároveň zabezpečiť, aby sa tak 

stalo spravodlivo a prijateľne a nie na úkor našich občanov, podnikov a regiónov. 

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

udržateľnú a inteligentnú mobilitu, ktorej cieľom je zabezpečiť, že doprava zostane aj cenovo 

dostupná, aby sa na nikoho nezabúdalo. Bude to zahŕňať spojenie všetkých nástrojov 

dostupných na úrovni EÚ do ešte koherentnejších a účinnejších opatrení [pozri otázku 1 

o Európskom ekologickom dohovore]. 

Dosiahnutie klimatickej neutrálnosti EÚ do roku 2050 pri zachovaní jej 

konkurencieschopnosti, spravodlivosti a cenovej dostupnosti znamená, že doprava sa musí 

modernizovať, zefektívniť, musí riešiť obmedzenia kapacity a starnúcu infraštruktúru. To si 

vyžaduje investície do dopravných sietí a využívanie digitálnych inovácií. 

Na tento účel musíme zabezpečiť primerané financovanie dopravy z budúceho rozpočtu EÚ 

prostredníctvom nástrojov, ako sú Nástroj na prepájanie Európy, štrukturálne fondy 

a Kohézny fond, Program InvestEU a Horizont Európa. 

Musíme vychádzať aj z príležitostí, ktoré ponúka nový technologický a sociálny vývoj, ako je 

digitalizácia dopravných služieb, inteligentné dopravné služby, spolujazda a mobilita ako 

služba [pozri otázku 7 o digitalizácii]. 
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Inovácia musí ísť ruka v ruke s odbornou prípravou a rekvalifikáciou v oblasti príslušných 

zručností. Pracovné podmienky musia byť spravodlivé, aby toto odvetvie dokázalo prilákať 

mladé ženy a mladých mužov do profesií v doprave. Podpora rozmanitosti, a to aj pokiaľ ide 

o rodovú rovnosť, má zásadný význam v odvetví, ktoré v najbližších rokoch prejde 

obrovskými zmenami a ktoré už teraz čelí nedostatku pracovných síl. Je dôležité, aby 

spoluzákonodarcovia čoskoro dospeli ku kvalitnému výsledku, pokiaľ ide o sociálne návrhy 

a návrhy týkajúce sa prístupu na trh, ktoré sú súčasťou balíka opatrení v oblasti mobility. 

Zabezpečenie udržateľnej mobility a klimatickej neutrality sa zároveň môže – a musí – 

dosiahnuť sociálne spravodlivo a hospodársky efektívne. Veľmi dobre si uvedomujem obavy, 

ktoré vyjadrili občania, pokiaľ ide o zvýšené náklady na pohonné hmoty a ceny cestovného. 

 

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? 

Doprava je zo svojej povahy medzinárodná. Široká a hlboká dopravná prepojenosť posilňuje 

naše hospodárstvo a pomáha našim spoločnostiam prosperovať z dvoch dôvodov: 

po prvé, pre náš priemysel je kľúčová celosvetová konkurencieschopnosť. Budem pomáhať 

podporovať otvorené dopravné trhy, najmä so strategickými partnermi a v rýchlo sa 

rozvíjajúcich ekonomikách, s voľnou, spravodlivou a nenarušenou hospodárskou súťažou 

založenou na konvergencii právnych predpisov, na rovnakých podmienkach a na 

udržateľnosti. 

Musíme sa spojiť aj s našimi susedmi a partnermi. Na tento účel budem pracovať na ďalšom 

rozšírení a dokončení siete TEN-T a na podpore vysokokvalitných medzinárodných noriem 

a pravidiel založených na pravidlách a dopravných dohodách (najmä v leteckej doprave). 

Predovšetkým by som chcela byť proaktívna pri hľadaní európskych záujmov v rýchlo sa 

rozvíjajúcich vzťahoch medzi EÚ a Áziou. 

Je tiež nevyhnutné, aby bol hlas EÚ jasne počuť a aby Európa spoločne zohrávala vedúcu 

úlohu v medzinárodných organizáciách, ktoré vypracúvajú normy a pravidlá v oblasti 

dopravy, a to najmä v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), 

Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) a Európskej hospodárskej komisie Organizácie 

Spojených národov (EHK OSN). 

Budem pokračovať v uzatváraní komplexných dohôd EÚ s tretími krajinami o leteckej 

doprave, ktorými sa otvárajú nové príležitosti pre európsky letecký priemysel, šíria európske 

normy a rovnaké podmienky a ktoré vytvárajú platformu, v rámci ktorej môžeme užšie 

spolupracovať s našimi partnermi v oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, životného 

prostredia alebo sociálnych otázok. 
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Oblasť bezpečnosti letectva zostane prioritou, a to aj v rámci našich medzinárodných aktivít, 

najmä v súvislosti s rastúcou dopravou a zavedením nových subjektov, ako sú drony vo 

vzdušnom priestore. Predovšetkým budem pokračovať v práci začatej minulý rok v súvislosti 

s revíziou pravidiel v oblasti bezpečnosti letectva, ktorou sa posilnila úloha Agentúry 

Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) a zaviedol systém združovania a spoločného 

využívania zdrojov medzi členskými štátmi a agentúrou EASA. 

Hoci je doprava pilierom hospodárstva, sú s ňou spojené rozsiahle negatívne účinky, ako sú 

nehody, znečistenie ovzdušia, emisie skleníkových plynov, hluk a preťaženie. Tieto externé 

náklady sa v EÚ odhadujú na približne 1 000 miliárd EUR ročne. Ak chceme dosiahnuť naše 

ciele v oblasti klímy, musíme uplatňovať zásadu „znečisťovateľ platí“. 

Budem prispievať k práci na rozšírení systému obchodovania s emisiami na námorný sektor 

a k postupnému znižovaniu bezodplatného prideľovania kvót pre leteckú dopravu s cieľom 

ich postupne zrušiť. Okrem vlastného úsilia EÚ o zníženie emisií musíme presadzovať 

ambiciózne opatrenia v medzinárodných organizáciách, najmä v Medzinárodnej organizácii 

civilného letectva (ICAO) a v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO). Letecká 

a námorná doprava sú globálne odvetvia, a preto sa pri ochrane životného prostredia treba 

jednoznačne zamerať na globálny rozmer, ale aj na to, aby sme nepoškodzovali 

konkurencieschopnosť nášho priemyslu. 

Zároveň budem podporovať dezignovaného komisára pre hospodárstvo, Paula Gentiloniho, 

pri revízii smernice o zdaňovaní energie, aby sa zabezpečilo, že bude v súlade s ambíciami 

EÚ v oblasti klímy, najmä pokiaľ ide o zaobchádzanie s leteckými a námornými palivami. 

Cestná doprava je zodpovedná za 20 % emisií skleníkových plynov EÚ a má najväčší podiel 

na znečistení ovzdušia a na hluku. Náklady preťaženia možno peňažne vyčísliť až na 2 % 

HDP! Musíme využiť cestné mýto na vytváranie stimulov pre ekologizáciu vozových parkov 

a lepšie využívanie infraštruktúry. Pokiaľ ide o spoplatňovanie ciest, vyzývam členské štáty, 

aby zabezpečili rýchle dokončenie rokovaní o tzv. smernici Eurovignette, ktorá sa zaoberá 

spoplatňovaním ciest, a to s ambicióznym výsledkom, ktorý bude v súlade s našimi ambíciami 

v oblasti klímy. Je tiež dôležité, aby sa tieto príjmy investovali do udržateľnejších alternatív 

cestnej dopravy. 

Cenové stimuly budú fungovať len vtedy, ak budú existovať atraktívne alternatívy: 

používanie železničnej dopravy namiesto ciest na dlhšie presuny je významnou súčasťou 

riešenia, pokiaľ ide o realizáciu našej dlhodobej strategickej vízie pre klimaticky neutrálne 

hospodárstvo do roku 2050. Lepšie využívanie železničnej nákladnej dopravy nám pomôže 

riešiť znečistenie a preťaženie ciest spôsobené v súčasnosti ťažkými nákladnými vozidlami 

poháňanými prevažne naftou. Železničná doprava je zároveň najbezpečnejším spôsobom 

pozemnej dopravy. Budem sa preto usilovať o vytvorenie priaznivých podmienok pre 

železničnú dopravu, najmä pre služby železničnej nákladnej a vysokorýchlostnej osobnej 

dopravy. Plne podporujem cieľ zatraktívniť odvetvie železničnej dopravy zlepšením kvality 

služieb – čiže zlepšením spoľahlivosti, prepojenia s inými druhmi dopravy a znížením 

nákladov. 

Nákladná železničná doprava musí výrazne zlepšiť svoju výkonnosť, aby sa stala 

konkurencieschopnejšou. Musíme tiež odstrániť zostávajúce prekážky brániace prekračovaniu 

hraníc v rámci EÚ. To sa dá dosiahnuť len spoločným úsilím Komisie, vnútroštátnych 

orgánov a železničného sektora. 
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Z technologického hľadiska sa železničná doprava musí rýchlejšie modernizovať. Inovácie 

a digitalizácia sa musia bezodkladne začať lepšie zavádzať. Prioritou je rýchle zavedenie 

signalizačného systému ERTMS. Chceme, aby vlaky a železničné podniky fungovali v EÚ 

bez vnútroštátnych hraníc. Právne predpisy, ktorými sa to má dosiahnuť, sú už zavedené 

a budem tlačiť na členské štáty, aby ich implementovali. 

Zákaznícka skúsenosť sa musí zmeniť. Musí sa uľahčiť nákup lístkov na vlak – a hladké 

cestovanie s viacerými prevádzkovateľmi. Očakávam, že trh prinesie riešenia a kľúčovou 

výzvou je v tejto súvislosti prístup k údajom. Ďalšie zlepšenie práv cestujúcich v železničnej 

doprave prispeje aj k zatraktívneniu železničnej dopravy. Budem tejto oblasti venovať veľkú 

pozornosť. Kvalitný a rýchly postup by bol dôležitý, pokiaľ ide o zlepšenie práv cestujúcich 

v železničnej doprave, a to najmä – ale nielen – v prípade osôb so zdravotným postihnutím 

a so zníženou pohyblivosťou. 

Vnútrozemské vodné cesty sú najúčinnejším spôsobom dopravy z hľadiska CO 2 

s významným a nevyužitým potenciálom. Z tohto dôvodu podporujem vnútrozemskú vodnú 

dopravu. Na to, aby toto odvetvie bolo udržateľné, bude musieť začať s ekologizáciou flotily 

a tiež uvažovať o budúcom vplyve zmeny klímy na rozmery vnútrozemských lodí – menšie 

plavidlá budú menej postihnuté nízkou hladinou vody. 

Komisia už spolupracuje s členskými štátmi s cieľom prispôsobiť sa zmene klímy, ktorá 

spôsobuje častejší výskyt nebezpečne vysokej a nízkej hladiny vody. Podstatné je integrované 

riadenie vodných zdrojov, ktoré zahŕňa prevenciu povodní, ochranu kvality vody, biodiverzitu 

a splavnosť. Na podporu dekarbonizácie a digitalizácie sektora a na zlepšenie riadenia 

vodných zdrojov a splavnosti možno použiť rôzne fondy EÚ (Nástroj na prepájanie Európy, 

Horizont Európa, Kohézny fond, LIFE). 

Je nevyhnutné, aby sektor vnútrozemskej vodnej dopravy bol súčasťou zásadnej 

transformácie, ktorú digitalizácia a dekarbonizácia prinášajú v doprave a logistike, a musíme 

lepšie integrovať vnútrozemskú vodnú dopravu do celkového dopravného systému. Teším sa 

na úsilie o plné využitie potenciálu tohto udržateľného spôsobu dopravy a zvažovanie 

napríklad toho, ako nadviazať na predchádzajúci program NAIADES 2. 

Inteligentná kombinácia rôznych druhov dopravy (cestnej, železničnej, vnútrozemskej vodnej 

a príbrežnej námornej dopravy) môže vytvoriť udržateľnú alternatívu k riešeniam založeným 

výlučne na cestách, pomôcť lepšie využiť dostupnú infraštruktúru a služby, a tak prispieť 

k silnému, odolnému a integrovanému dopravnému systému. Multimodálna nákladná 

doprava zostáva napriek výhodám pre spoločnosť nákladnejšia a komplexnejšia než čisto 

cestná doprava. Digitalizácia môže pomôcť znížiť zložitosť, ale zároveň musíme odstrániť 

rozdiely v nákladoch a zabezpečiť, aby bola k dispozícii infraštruktúra na prekládku medzi 

cestnou a železničnou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou. Nie všetky regióny EÚ sú 

dostatočne vybavené touto infraštruktúrou. 

 

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 
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námorných prístavov, finalizácie jednotného európskeho neba a cezhraničných 

úsekov železničnej dopravy na účel zlepšenia osobnej diaľkovej prepravy? 

Naša dopravná infraštruktúra je nosným pilierom vnútorného trhu a umožňuje voľný pohyb 

tovaru, cestujúcich, služieb a pracovníkov. Prostredníctvom našej politiky TEN-T budem 

usilovať o lepšie prepojenie v rámci Európy, medzi východom a západom, severom a juhom 

a vo vidieckych a odľahlých oblastiach. Nemali by sme zabudnúť na žiadny región. 

Kľúčové projekty infraštruktúry, ako napríklad projekty v rámci koridoru Rýn – Dunaj, 

ukazujú pridanú hodnotu EÚ. Ich úspešná realizácia je nevyhnutná na to, aby sa prepojenosť 

stala skutočnosťou. Preto musíme vyriešiť pretrvávajúce oneskorenia a všetky politické 

napätia, ktoré brzdia dokončenie kľúčových projektov cezhraničnej infraštruktúry. 

V tejto súvislosti rozhodujúcu úlohu pri prepájaní okrajových a odľahlých regiónov 

a v regionálnom hospodárskom rozvoji zohrávajú aj regionálne a miestne letiská. 

Vysokorýchlostná železničná sieť stále nie je ani zďaleka dokončená. Ďalšia verejná podpora 

investícií do infraštruktúry je nevyhnutná, avšak to nepostačuje. 

Budem usilovať aj o prepojenie Európy so zvyškom sveta. V tejto súvislosti je veľmi dôležitý 

ďalší rozvoj siete TEN-T vo vzťahu k partnerským krajinám vrátane krajín južného 

Stredozemia. V úzkej spolupráci s mojou kolegyňou, dezignovanou výkonnou 

podpredsedníčkou Margrethe Vestagerovou, budem veľkú pozornosť venovať kritickým 

investíciám do infraštruktúry zo strany tretích krajín. 

Komisia v súčasnosti rámec TEN-T vyhodnocuje. Mojím cieľom bude využiť prebiehajúce 

preskúmanie na podporu aktuálnej, modernizovanej politiky TEN-T, ktorá bude ďalej 

zabezpečovať ekologickú mobilitu vrátane dostupnosti infraštruktúry pre alternatívne palivá, 

podporovať lepšie dopravné toky a využívať príležitosti digitálnej transformácie. Budem sa 

tiež podrobnejšie zaoberať bezpečnostnými aspektmi, kde sú potrebné ďalšie zlepšenia. 

Takisto prikladám veľký význam očakávanému návrhu Komisie o zefektívnení TEN-T. Táto 

iniciatíva je dôležitá, pokiaľ ide o splnenie nášho cieľa, ktorým je dokončenie základnej siete 

TEN-T do roka 2030. Tento návrh po jeho prijatí spoluzákonodarcami pomôže skrátiť 

administratívne oneskorenia projektov infraštruktúry. V tejto súvislosti vítam ambiciózne 

stanovisko Európskeho parlamentu k tomuto návrhu a jeho odhodlanie pracovať na jeho 

rýchlom prijatí. 

Modernizácia siete TEN-T nebude bez finančných zdrojov možná. 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. 

Jasné synergie a príležitosti poskytujú projekty vojenskej mobility a projekty s dvojakým 

využitím. Finančné prostriedky na vojenskú mobilitu v rámci Nástroja na prepájanie Európy 

(NPE) by boli na základe jasných pravidiel k dispozícii na financovanie civilno-vojenskej 

dopravnej infraštruktúry s dvojakým využitím. To by umožnilo modernizáciu našej dopravnej 

infraštruktúry a súčasne uľahčilo rýchly pohyb a prepravu vojenských síl a vybavenia, čím by 

sa prispelo k ochrane Únie a jej občanov. 
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Pri investovaní musíme mať na pamäti naše klimatické ciele. Pokiaľ ide o viacročný finančný 

rámec na roky 2021 – 2027, Komisia navrhla cieľ 25 % celkových výdavkov na oblasť klímy 

a osobitné ciele pre jednotlivé programy. S potešením konštatujem, že sa Parlament a Rada 

v rámci svojej čiastočnej dohody počas rumunského predsedníctva dohodli na cieli 60 % 

výdavkov pre celkový program NPE. To znamená, že do dopravy bude v oblasti zmeny klímy 

smerovať najviac investícií. Podpora Európskeho parlamentu bude mať zásadný význam pre 

dosiahnutie dobrého konečného výsledku rokovaní. 

Verím, že prepojené a automatizované riešenia v oblasti mobility by sa mali podporovať 

a využívať na zvýšenie bezpečnosti, kapacity a udržateľnosti dopravy v EÚ. Napríklad 

európsky systém železničnej signalizácie ERTMS môže zvýšiť kapacitu o 50 %, bezpečnosť 

o 25 % a znížiť náklady o 25 %. Podporím aj zavádzanie inteligentných dopravných 

systémov. Tieto systémy poskytujú inovačné služby v oblasti cestnej dopravy a riadenia 

dopravy. Umožňujú lepšiu informovanosť používateľov a bezpečnejšie, koordinovanejšie 

a inteligentnejšie využívanie dopravných sietí. 

Kooperačná, prepojená a automatizovaná mobilita má potenciál zásadne zmeniť cestnú 

mobilitu. Mohlo by to umožniť ďalší zásadný pokrok v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, 

keďže automatizované vozidlá nebudú pri jazde nikdy nepozorné, unavené alebo pod 

vplyvom a mohli by koordinovať všetky svoje činnosti [cyklistika, pozri otázku č. 6]. Práve 

bezpečnosť udržiava dôveru ľudí v odvetvie dopravy. Má zásadný význam pre všetky druhy 

dopravy. Ročne na európskych cestách zomiera viac ako 25 000 ľudí. V prepočte to 

predstavuje jeden plný autobus ľudí na deň. To je neprijateľné. Chcem usilovať o to, aby sa 

počet úmrtí na cestách v EÚ do roku 2050 priblížil nule („vízia nulovej nehodovosti“). Dnes 

vidíme, že pokrok sa zastavil a rozdiely medzi členskými štátmi EÚ sú aj naďalej veľmi 

výrazné. Musíme pracovať na holistickom prístupe k bezpečnosti: zaoberať sa vozidlami, 

infraštruktúrou a správaním účastníkov cestnej premávky, a to na základe vedeckých zásad, 

spoľahlivých údajov a monitorovania výsledkov. Zodpovednosť za bezpečnosť cestnej 

premávky je rozdelená medzi EÚ a národné, regionálne a miestne orgány. Každý z týchto 

aktérov musí byť pripravený v plnej miere plniť svoju úlohu. 

Systém riadenia letovej prevádzky v Európe sa vo svojej súčasnej podobe približuje 

k hraniciam svojej kapacity. Nárast leteckej dopravy v poslednom čase spôsobuje meškanie 

v leteckej doprave v rozsahu, ktorý je najväčší za posledných viac ako desať rokov, 

a spôsobuje cestujúcim výrazné problémy a nepríjemnosti. Zároveň by som však mala 

zdôrazniť, že efektívnejší systém riadenia letovej prevádzky a jednotné európske nebo sú 

nevyhnutnou súčasťou súboru politík potrebných na zníženie spotreby paliva a emisií 

z leteckej dopravy, ktoré naďalej rastú a vyvolávajú veľké obavy. Okrem toho sa situácia 

v európskej leteckej doprave výrazne zmenila a na obzore sa objavili nové výzvy, ako sú 

drony, kybernetická bezpečnosť atď. Iniciatíva Jednotné európske nebo začala v roku 2004 

s cieľom obmedziť roztrieštenosť vzdušného priestoru v Európe a zlepšiť výkonnosť 

európskeho systému riadenia letovej prevádzky z hľadiska bezpečnosti, kapacity, nákladovej 

efektívnosti a životného prostredia. Tieto hľadiská sú rovnako významné aj dnes. Jednotné 

európske nebo prinieslo bezpečnosť a dosiahlo zlepšenie vo všetkých požadovaných 

oblastiach. Dosiahli sme veľa, ale musíme urobiť viac – najmä pre životné prostredie. 

Oceňujem, že Európsky parlament túto snahu vytrvalo podporuje. Vzhľadom na poznatky 

získané v poslednom desaťročí, správu o štúdii usporiadania vzdušného priestoru 

a odporúčania skupiny odborníkov sa domnievam, že je najvyšší čas, aby sme v tejto oblasti 

pokročili a dosiahli skutočné výsledky. 
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Bezpečnosť dopravy je nevyhnutná pre našich občanov, zachovanie dôvery v dopravný 

systém a je oporou európskeho hospodárstva. Teroristické hrozby v oblasti dopravy sú stále 

značné a neustále sa vyvíjajú. Kybernetická bezpečnosť zohráva stále dôležitejšiu úlohu. 

Musíme zabezpečiť, aby naše právne predpisy zodpovedali svojmu účelu a dokázali sa 

prispôsobiť meniacim sa hrozbám. Zároveň musia naše opatrenia zohľadňovať riziká a byť 

primerané. Preto uprednostňujem vyvážené a efektívne reakcie na existujúce a nové 

bezpečnostné hrozby, či už na úrovni EÚ alebo členských štátov. Musíme sa usilovať 

o zmiernenie rizika a zároveň zaistiť pohodlie cestujúcich a plynulý tok tovaru a osôb na 

letiskách. 

K dekarbonizácii dopravy významne prispeje zvýšenie využívania udržateľných 

alternatívnych palív. V rámci Európskeho ekologického dohovoru sa sústredím na 

urýchlenie zavádzania udržateľných a alternatívnych palív do cestnej, námornej, 

vnútrozemskej vodnej a leteckej dopravy prostredníctvom viacerých opatrení: 

výskum a inovácia budú mať kľúčový význam pre zabezpečenie dostupnosti primeraných 

riešení. Pre ne bude musieť v Európe existovať dostatočná výrobná kapacita a dostatočne 

dostupná infraštruktúra nabíjacích a čerpacích staníc. 

Nabíjanie alebo doplňovanie paliva by v prípade vozidiel, ktoré tieto alternatívne palivá 

využívajú, malo byť rovnako jednoduché ako tankovanie v prípade vozidiel so spaľovacím 

motorom, a to kdekoľvek v EÚ! Potrebujeme komplexnú sieť, ktorá by bola interoperabilná 

cez hranice, ľahko prístupná a cenovo dostupná. To si vyžaduje otvorené a konkurenčné trhy. 

V súčasnosti prebieha hodnotenie smernice o infraštruktúre pre alternatívne palivá. 

Výsledkom tohto hodnotenia budem venovať osobitnú pozornosť a v prípade potreby zvážim 

prijatie náležitých opatrení, pričom budem mať na pamäti, že je potrebné, aby smernica 

v nadchádzajúcich rokoch plnila svoj účel. 

Budem koordinovať opatrenia na mobilizáciu verejných a súkromných prostriedkov s cieľom 

výrazne zvýšiť počet verejne prístupných nabíjacích alebo čerpacích staníc pre vozidlá 

s nulovými emisiami (ktoré na pohon využívajú batérie a vodíkové palivové články) 

a dobudovanie prepojenia medzi čerpacími stanicami s alternatívnymi palivami pre všetky 

druhy dopravy vrátane zvýšenej elektrifikácie na letiskách a v námorných prístavoch. To si 

bude vyžadovať aj posilnenie elektrických sietí. 

Spoločne s mojimi kolegami z Komisie budem pracovať na spojení finančných zdrojov 

a vhodnom politickom rámci s cieľom stanoviť správne cenové stimuly pre alternatívne palivá 

vo všetkých druhoch dopravy a podnecovať zavádzanie alternatívnych palív, vozidiel 

poháňaných alternatívnymi palivami a ich infraštruktúry. 

Alternatívne palivá sú pre zníženie emisií z lodí nevyhnutné. V súčasnosti je jediným 

všeobecne dostupným menej znečisťujúcim palivom skvapalnený zemný plyn (LNG). 

V prípade nadchádzajúcich výziev v oblasti znečisťovania ovzdušia poskytuje uspokojivé 

riešenie, ale z neho vyplývajúce úspory emisií CO2 sú obmedzené. Môže zohrávať úlohu 

v tom, že pripraví pôdu pre nízkoemisné riešenia. Napríklad pri rozvoji opatrení týkajúcich sa 

palív s nízkymi a nulovými emisiami by sa mali využiť naše skúsenosti s používaním LNG 

v oblasti námornej dopravy, kde už je Európa lídrom. 

V prípade železničnej dopravy zostáva dôležitým cieľom elektrifikácia. V súčasnosti je v EÚ 

elektrifikovaných viac ako 80 % železničnej dopravy. Ak z ekonomického hľadiska nejde 

o vhodnú možnosť, ako alternatívy sa objavujú vlaky na hybridný alebo vodíkový pohon. 

 

 [Podrobnejšie informácie o digitalizácii sa nachádzajú v otázke č. 7.] 
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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 

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? 

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 pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu by sme sa mali 

viac zamerať na rámec EÚ a na to, ako súvisí s mestskou mobilitou, ktorá by mala vychádzať 

z potrieb občanov. Ku konvenčným 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. Táto úvaha sa bude opierať 

o súčasné hodnotenie existujúceho balíka opatrení v oblasti mestskej mobility. Musíme 

využiť príležitosti, ktoré ponúka kolaboratívne hospodárstvo a moderné technológie, 

spolujazda, jazda na vyžiadanie, miestna doprava na vyžiadanie a iné formy spoločného 

využívania dopravy, ktoré pomáhajú dopĺňať verejnú dopravu a riešiť presýtenosť 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, práva pracovníkov, a to sme 

vymenovali len zopár z nich. Je možné, že sa plne v súlade so zásadou subsidiarity budeme 

musieť zamerať na oblasti, na ktoré sa ešte právne predpisy EÚ nevzťahujú. 

Niet pochýb, že v našich mestách sa začnú objavovať drony. To by sme mali vnímať 

pozitívne, pretože ponúknu mnoho nových príležitostí, ale na druhej strane musíme 

zabezpečiť, aby sme pre ne vytvorili primeraný rámec. Nové základné nariadenie 

o bezpečnosti letectva bolo v tejto súvislosti obrovským krokom vpred. Musíme 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. 

Čoraz viac európskych miest začína regulovať prístup vozidiel do mestských oblastí (ďalej 

len „UVAR“), napr. vo forme zavádzania poplatkov za vjazd do preťažených zón či 

zavádzania peších alebo nízkoemisných zón, s cieľom dosiahnuť rôzne politické ciele, od 

lepšej kvality ovzdušia a príťažlivosti miest až po optimalizáciu infraštruktúry. Úsilie miest 

znižovať emisie by sa malo podporovať. Zároveň je dôležité pomôcť pri riešení výziev 

v oblasti osobnej a nákladnej dopravy, ktoré môže zavedenie týchto rôznych systémov 

predstavovať, a Únia v tomto prípade môže zohrať určitú úlohu. Aby sme lepšie informovali 

občanov a podniky a zabezpečili zavedenie alternatívnych riešení v oblasti mobility, musíme 

v prvom rade využívať viac digitálnych nástrojov. 
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Znečistenie ovzdušia je každoročne príčinou 400 000 predčasných úmrtí v EÚ. Výrazne 

k tomu prispieva cestná doprava. Nové emisné normy týkajúce sa oxidu uhličitého pre ľahké 

aj ťažké úžitkové vozidlá spolu so skúškami emisií pri skutočnej jazde, ktoré prijala 

Junckerova Komisia, sú užitočnými nástrojmi na znižovanie emisií a zlepšovanie kvality 

ovzdušia. Nové pravidlá pre typové schvaľovanie a emisné skúšky vrátane emisných limitov 

Euro/EURO, ktoré sa týkajú látok znečisťujúcich ovzdušie iných ako CO2 (napr. NOx, tuhé 

častice), zabezpečia, aby skúšky lepšie zodpovedali reálnej prevádzke vozidla v premávke. 

Nové pravidlá verejného obstarávania v rámci smernice o ekologických vozidlách zároveň 

podporia zavádzanie ekologických vozidiel, najmä pokiaľ ide o mestské autobusy. 

Rámec je zavedený; teraz ho musíme dokončiť a prejsť na mobilitu s nulovými emisiami. 

Preto je potrebné preskúmať viacero oblastí, ako napríklad rozšírenie emisných noriem CO2 

pre ťažké úžitkové vozidlá na autobusy, posúdenie vplyvov životného cyklu vozidiel nad 

rámec výfukových emisií, zavedenie skutočného monitorovania emisií a vytvorenie vhodných 

podmienok pre rýchlejšie zavádzanie vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami. 

Cenové signály sú dôležité. Smernica o vyberaní poplatkov (Eurovignette) môže zohrávať 

kľúčovú úlohu pri stimulovaní používania ekologickejších vozidiel a vo všeobecnosti pri 

zohľadňovaní znečistenia v rámci poplatkov za používanie ciest. Podnikli sme už prvé kroky, 

ale na ochranu klímy, kvality ovzdušia v našich mestách a zdravia našich občanov budú 

potrebné ďalšie opatrenia. Obzvlášť dôležitá je v tejto súvislosti verejná doprava. Prioritou je 

podporovať najmä toto odvetvie, a to pokiaľ ide o premenu vozových parkov na ekologické 

vozidlá. 

Nočné vlaky môžu ponúknuť spôsob, ako dosiahnuť, aby železnica bola aj na dlhšie 

vzdialenosti atraktívnou alternatívou k letom. Súčasný právny rámec záväzkov vyplývajúcich 

zo služieb vo verejnom záujme v pozemnej doprave sa vzťahuje aj na medzinárodnú nočnú 

vlakovú dopravu: príslušné vnútroštátne orgány by museli posúdiť uplatniteľné požiadavky 

a mohli by obstarávať služby v súlade s týmto rámcom. Rada by som s týmto odvetvím 

rokovala o tom, ako zlepšiť podporu prevádzky nočných vlakov, napr. prostredníctvom lepšej 

dostupnosti železničných koľajových vozidiel a spojení cestnej a železničnej dopravy. 

 

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? 

Chcem podporiť prechod zo systému mobility založeného na ponuke s pevne stanovenými 

a samostatnými cestovnými poriadkami podľa jednotlivých druhov dopravy na systém 

založený na dopyte s multimodálnymi riešeniami „od dverí k dverám“. Aj v prípade nákladnej 

dopravy sa môže využiť výmena informácií o cestovných poriadkoch, meškaniach, situácii 

v premávke, polohe vozidiel a nákladu, dostupnosti vybavenia a infraštruktúry, miestach 

určenia nákladu atď., s cieľom optimalizovať prepravu nákladu, znížiť preťaženie a čakacie 

lehoty, eliminovať jazdy naprázdno a v konečnom dôsledku znížiť aj spotrebu paliva a emisie. 

Podniky majú prirodzenú tendenciu nechávať si informácie pre seba, ale teraz si začínajú 

uvedomovať obrovskú hodnotu ich zdieľania. Podniky aj občania však potrebujú rámec, ktorý 

im poskytne záruky ochrany citlivých údajov, normy pre interoperabilitu a spoločné dátové 

modely. 
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V prípade nákladnej dopravy už zavádzame dva stavebné bloky, pokiaľ ide o komunikáciu 

medzi podnikmi a orgánmi. Implementácia európskeho prostredia jednotnej námornej 

platformy a prijatie návrhu Komisie o elektronických údajoch o nákladnej doprave 

spoluzákonodarcami nielenže výrazne znížia administratívne náklady pre prevádzkovateľov 

dopravy, ale zároveň pripravia pôdu pre výmenu údajov medzi podnikmi. 

Okrem toho budem pracovať aj na uľahčení vývoja takých prepojených a automatizovaných 

riešení v oblasti dopravy, ktoré môžu zvýšiť bezpečnosť, kapacitu a udržateľnosť dopravy 

v EÚ. Pokiaľ ide o cestnú dopravu, veľmi sa teším na rozvoj bezpečných a zabezpečených 

mechanizmov asistencie pre vodičov. 

Zvýšená automatizácia by tiež mohla znížiť potrebu súkromného vlastníctva vozidiel 

a umožniť oveľa jednoduchšie spoločné využívanie vozidiel a ciest. Prepojená a autonómna 

mobilita by sa mohla stať oveľa personalizovanejšou formou verejnej dopravy, ktorá by bola 

bezproblémovo prepojená s hromadnou verejnou dopravou a poskytovala dopravné služby na 

poslednom úseku. To by zase mohlo mať obrovský vplyv na využívanie pôdy, keďže by sa vo 

veľkej miere odbúrala potreba parkovacích miest a radikálne sa znížil počet automobilov. 

V Európe, v rámci členských štátov a spoločne s odvetvím dopravy sa realizuje veľa 

pilotných projektov. Spoločné podniky sú kľúčovými partnerstvami, prostredníctvom ktorých 

môže EÚ podporovať zavádzanie čistých a inovačných technológií. Ak bude naše úsilie lepšie 

zosúladené a koordinované, môžeme sa učiť rýchlejšie. Potrebujeme spoločný strategický 

výskumný a inovačný program s cieľom urýchliť vývoj prepojenej a automatizovanej 

mobility a zabezpečiť, aby sme jej potenciál využili naplno. To je dôvod, prečo nedávno 

vznikla platforma verejných a súkromných aktérov. 

Rovnako aj európsky systém železničnej signalizácie ERTMS prináša významné výhody 

z hľadiska kapacity, bezpečnosti a nákladov a mal by sa rýchlo zaviesť. 

[Podrobnejšie informácie o moderných technológiách riadenia prevádzky sa nachádzajú 

v otázke č. 5.] 

Kľúčovým faktorom je aj konkurencieschopnosť: v oblasti dopravných produktov a služieb 

pracuje 11 miliónov Európanov. Celosvetová konkurencia sa zvyšuje. Chcem, aby náš 

priemysel získal kontrolu nad globálnou transformáciou na ekologickú a inteligentnú dopravu, 

ktorá je zameraná na používateľov, a aby bol na jej čele. Takisto chcem pomôcť pri uvoľnení 

potenciálu nových technológií, ako je umelá inteligencia, internet vecí, blockchain, veľké dáta 

a drony. Je dôležité dosiahnuť pokrok v oblasti digitalizácie a v tejto súvislosti zvážiť všetky 

hybné páky, ako je normalizácia, financovanie, intenzívnejšia spolupráca medzi verejnými 

a súkromnými zainteresovanými stranami a v prípade potreby aj príslušné regulačné rámce. 

Musíme umožniť vznik nových podnikateľských projektov. 

Digitalizácia, automatizácia a elektrifikácia spôsobia transformáciu odvetvia dopravy, ako aj 

s ňou spojených pracovných miest. Je ťažké predvídať konkrétny vplyv automatizácie na 

pracovné miesta a zručnosti, ale všetci aktéri budú musieť zohrať svoju úlohu, aby pracovníci 

zamestnaní v tradičných činnostiach nezostali opomenutí. Komisia už financuje výskumné 

projekty a spolupracuje so sociálnymi partnermi, aby lepšie pochopila prebiehajúci proces 

transformácie. Okrem osobitných iniciatív v každom druhu dopravy by sa pozornosť mala 

naďalej zameriavať na horizontálne sociálne aspekty, napríklad ako čo najlepšie organizovať 

zvyšovanie kvalifikácie a odbornú prípravu pracovníkov. Budem veľmi úzko spolupracovať 

s dezignovaným komisárom pre pracovné miesta Nicolasom Schmitom a dezignovaným 

podpredsedom pre Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdisom Dombrovskisom. 

Ak počas prechodu k automatizácii náležite zohľadníme sociálne aspekty, môžeme našu 

budúcnosť aktívne formovať. 
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Zaväzujem sa prispievať k rozvoju primeranej úrovne ochrany cestujúcich pred prípadnými 

narušeniami (dlhé meškania, zrušenie spojov a iné). 

Ako som už uviedla, aktívne medziinštitucionálne rokovania o existujúcom návrhu o právach 

cestujúcich v železničnej doprave už prebiehajú, a ja sa teším na prácu na týchto dôležitých 

otázkach. Ak chceme, aby ľudia cestovali viac vlakom, musia vedieť, že ich práva budú 

chránené. 

Taktiež musíme ďalej zlepšovať súčasný režim práv cestujúcich v leteckej doprave. Mnohí 

cestujúci buď svoje práva nepoznajú, alebo si ich môžu len ťažko nárokovať; leteckí 

dopravcovia považujú pravidlá za príliš zaťažujúce a nákladné a ich presadzovanie nie je 

v členských štátoch jednotné. Parlament prijal návrh Komisie z roku 2013 ešte vo svojom 

prvom čítaní v februári 2014, Rada však ešte o ňom musí rokovať. Teším sa na prácu na 

dosahovaní týchto cieľov vrátane dôkladného preskúmania ochrany cestujúcich v prípade 

platobnej neschopnosti leteckých dopravcov. 

Šestinu cestujúcich v súčasnosti predstavujú ľudia so zdravotným postihnutím alebo so 

zníženou pohyblivosťou – vzhľadom na starnúce obyvateľstvo ide o stúpajúci trend. Budem 

sa usilovať o lepšiu ochranu tejto skupiny cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy! Títo 

ľudia potrebujú našu osobitnú podporu! V tejto súvislosti je potrebné zistiť, či pravidlá 

uplatniteľné v tejto oblasti – tri nariadenia týkajúce sa osôb so zníženou pohyblivosťou, ktoré 

cestujú letecky, autobusom a autokarom a námornou dopravou, naďalej spĺňajú svoj účel. 

 


