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  Paní poslankyně, před třemi lety 
jste byla zvolena za ČSSD do Evrop-
ského parlamentu. Jak hodnotíte své 
dosavadní působení v této instituci? 
Jaké iniciativní zprávy Evropské-
ho parlamentu jste za dobu svého 
působení vypracovala, co jste v nich 
zdůraznila a jak byly přijaty?
Na Vaši otázku musím odpovědět trochu 
zeširoka. Evropský parlament je jedno 
z největších demokratických shromáž-
dění na světě a už jen proto má jasné 
mantinely pro své fungování v rámci 
celé složité evropské rozhodovací 
procedury. Na jedné straně iniciativě 
poslanců rozhodně nikdo nebrání, na 
straně druhé je celkem složité dotáhnout 
je do nějakého hmatatelného výsledku, 
třeba v podobě legislativního návrhu. 
I to má svá striktní pravidla a postupy. 

Ve své práci se od samého počátku 
snažím o to, přenášet na 
půdu Evropského parla-
mentu konkrétní problémy 
lidí, občanů ČR, které 
podle mého názoru mohou 
být řešeny na evropské 
úrovni. Nemyslím tím zá-
jmy různých lobby, i když 
komunikace s rozličnými, 
zdaleka nejen českými, 
zájmovými skupinami je 
samozřejmou součástí naší práce také.

Tedy pokud se ptáte na skutečně 
vlastní iniciativy, tak uvedu několik 
z nich. Hned na začátku svého mandátu 
v roce 2009, kdy v ČR zkrachovaly 
aerolinky Sky Europe, jsem iniciova-

la to, že se toto téma vůbec dostalo 
do Evropského parlamentu – nejprve 
prostřednictvím podpory kolegů v po-
litické frakci a poté i jménem výboru 
pro dopravu. Tehdy nám šlo především 
o zavedení účinných pravidel pro 
odškodnění cestujících při krachu nebo 
bankrotu aerolinek. 

Postup byl poněkud krkolomný, 
i když po několika letech uznávám, že 
má svou logiku, a jak už jsem uvedla, 
i jasná pravidla, která se v Evropském 
parlamentu prostě ctí a musí respekto-
vat. To znamená, že po naší písemné 
interpelaci na Komisi následovala ústní 
interpelace na plénu a následně tzv. 
zpráva z vlastní iniciativy o právech 
cestujících výboru pro dopravu a ces-
tovní ruch, kde jsem byla stínovou 
zpravodajkou své politické skupi-
ny. Tato zpráva byla včetně pasáže 

o odškodnění cestujících 
velkou většinou v Evrop-
ském parlamentu přijata. 
Nyní má Komise před-
stavit revizi legislativy 
k právům cestujících, kde 
musí pozici přijatou v této 
zprávě z vlastní iniciativy 
zohlednit. Na tomto přípa-
du je i velice dobře vidět, 
jak funguje celý proces 

v evropských institucích – od problému 
až k legislativě.

Z oblasti ochrany spotřebitele v loň-
ském roce vyvolala velké reakce další 
má aktivita v Evropském parlamentu, 
zaměřená na dvojí kvalitu výrobků. 

Reagovala jsem tak na průzkum spo-
třebitelské organizace provedený na 
Slovensku, který testoval stejně značené 
výrobky v různých zemích střední 
a východní Evropy s velmi pobuřujícím 
výsledkem. Proto jsme s mým týmem 
nechali otestovat potraviny z několika 
členských zemí EU. Jejich obaly byly 
sice totožné, jejich chuť a kvalita však 
nikoli, což měli možnost ochutnat 

Považuji za napro-
sto nepřijatelné, 
jakým způsobem 
Komise komuni-
kuje s veřejností 
během přípravy 
svých návrhů

Přenáším do EU 
konkrétní 
Problémy lidí

» Dalším z našich 
europoslanců, s jehož 
činností v Bruselu by-
chom vás chtěli sezná-
mit, je europoslankyni 
MUDr. Olga Sehnalová. 
Do Evropského parla-
mentu byla zvolena za 
ČSSD, v EP je členkou 
parlamentní Skupiny 
progresivní aliance 
socialistů a demokra-
tů sdružující levicově 
orientované politiky.
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a posoudit i kolegové z Evropského 
parlamentu na následném veřejném sly-
šení, které jsem na toto téma uspořádala 
za účasti zástupců Evropské komise. 
Podařilo se nám tak poukázat na vleklý 
problém dvojí kvality výrobků, které-
mu se budu věnovat i v rámci svého 
současného stínového zpravodajství ke 
zprávě o obalových tricích, které matou 
spotřebitele. Je mi jasné, že legislativní 

úprava v tomto ohledu není na pořadu 
dne, nicméně jsem rozhodně přesvěd-
čena, že je nutné tyto případy skutečně 
seriózně posoudit a soustavně sledovat 
i na úrovni EU. Nevidím důvod, proč by 
na naše středo- a východoevropské trhy 
mělo být dováženo zboží jiné kvality, 
aniž je o tom spotřebitel řádně informo-
ván a má možnost volby. Jinak jde podle 
mého názoru o jeho klamání.

Z oblasti výboru pro kulturu jsem se 
angažovala v tématu dostupnosti tzv. 
veřejných konzultací Evropské komise. 
Považuji za naprosto nepřijatelné, 
jakým způsobem Komise komunikuje 
s veřejností během přípravy svých 
návrhů. Podle mého názoru jde spíše 
o předstíraný než o skutečný zájem. 
Což je možná i jeden z důvodů nedůvě-
ry, která vůči EU u nás panuje. Velkou 
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Všechny potřebné technologie jsou již 
běžně dostupné, náklady na instalaci 
minimální. Podle návrhu by měl být 
tento systém pro nová auta zaveden od 
roku 2015, nicméně stále je před námi 
ještě dlouhá cesta vyjednávání. Moje 

zpráva, která předcháze-
la nedávno navrženým 
legislativním dokumentům, 
byla rovněž přijata velkou 
většinou členů Evropského 
parlamentu.

V oblasti související 
s bezpečnosti dopravy jsem 
nyní rovněž zpravodajkou 

části legislativního balíčku o technic-
ké způsobilosti vozidel, konkrétně 
o silničních technických kontrolách 
nákladních vozidel, nicméně tady nás 
složitá jednání teprve čekají.

Myslím, že asi nemá smysl dělat 
úplný výčet, ale pro hrubou předsta-
vu: jen za uplynulý rok jsem se přímo 

většinou byla v plénu Evropského par-
lamentu přijata mnou navržená rezolu-
ce o přístupnosti veřejných konzultací 
ve všech oficiálních jazycích EU. Nic-
méně i když Komise na základě této 
resoluce deklarovala, že konzultace ve 
všech oficiálních jazycích EU zpřístup-
ní a jejich formu sjednotí, nadále se 
tak bohužel neděje. V ČR navíc o této 
možnosti lidé příliš nevědí. 

Snažím se přispět alespoň tím, že 
veškeré tyto konzultace zveřejňuji 
na svém webu a neustále apeluji na 
evropské instituce, aby se tuto možnost 
snažily více přiblížit všem občanům 
EU. Na svou stranu jsme nedávno, 
společně s polskou kolegyní, která se 
mnou v této věci spolupracuje, získaly 
i evropského ombudsmana, takže dou-
fám, že se snad již brzy situace v tomto 
směru konečně zlepší.

Mezi další dokumenty Evropského 
parlamentu, u jejichž zrodu jsem dosud 

stála jako autorka, patří například 
i zpráva, která bezprostředně souvisí 
s mým dlouhodobým tématem, a to 
bezpečnost silničního provozu. Více 
než 30 tisíc úmrtí na evropských 
silnicích ročně vypovídá samo o sobě 
o rozsahu problému, 
proto se opatřením k posí-
lení bezpečnosti věnuje 
výrazná pozornost. V 
této souvislosti jsem byla 
pověřena vypracováním 
zprávy o celoevropském 
systému automatického 
tísňového volání eCall. 
Tento bezpečnostní systém se v autě 
aktivuje při vážné dopravní nehodě 
na území EU. Záchranářům pak pošle 
polohu havarovaného auta přes GPS 
včetně počtu připoutaných pasažérů. 
Odhaduje se, že pokud by byl eCall na 
území EU skutečně zaveden, zachráni-
lo by se až 2500 lidských životů ročně. 
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Neustále apeluji 
na evropské insti-
tuce, aby se sna-
žily více přiblížit 
všem občanům EU

Doplnit
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podílela, ať už jako autorka, nebo jako 
stínová zpravodajka, na deseti zprá-
vách či návrzích usnesení Evropského 
parlamentu. K dalším dvaceti zprávám 
jsem podala pozměňovací návrhy, kte-
rých bylo asi sto třicet. Týkaly se mimo 
jiné například i u nás ostře sledovaného 
tématu, jakým byla revize nařízení 
o tzv. Transevropských dopravních 
sítích, kde se mi podařilo vyjednat pod-
poru dopravního výboru pro několik 
konkrétních dopravních projektů v ČR.

  Pracujete ve výboru pro dopravu 
a cestovní ruch EP, v němž nedávno 
proběhla debata o právech cestu-
jících v letecké dopravě, zejména 
o nových opatřeních některých aero-
linek ohledně příručních zavazadel. 
S jakým výsledkem?
Šlo o ústní interpelaci dopravního 
výboru na Evropskou komisi, která 
proběhla během lednového plenárního 
zasedání ve Štrasburku. Jako členka 
výboru pro dopravu a cestovní ruch 
Evropského parlamentu se zabývám 
problematikou ochrany cestujících vel-
mi často. Při této diskusi jsem hovořila 
o restriktivních opatřeních některých 
aerolinek, která v loňském roce řada 
z nich zavedla. Jde zejména o nová 
pravidla ohledně velikostí příručních 
zavazadel nebo o politiku maximálně 
jednoho příručního zavazadla. Problé-
mem je, že se o těchto opatřeních ces-
tující často dozvědí až při nástupu do 

letadla, případně si musí za zavazadlo 
draze připlatit. Aerolinky sice argu-
mentují tím, že nová pravidla usnadní 
nástup do letadla a celkově zpříjemní 
cestování, hádky u přepážek však ho-
voří spíše o opaku. Podle mne jde však 
o další způsob, jak zavádět další a další 
placené nadstandardy. 

V debatě jsem proto upozornila na 
to, že Komise právě připravuje revizi 
nařízení o právech cestujících v letecké 
dopravě, a žádala jsem, aby se v této 
souvislosti zaměřila i na cenovou 
transparentnost leteckých dopravců. 
Evropský parlament pak na plenárním 
zasedání schválil rezoluci k této otázce, 
což je velmi podstatný signál pro 
komisi, že toto téma má jednoznačnou 
podporu Parlamentu a měla by jej řešit. 
Vzhledem k tomu, že návrh komise 
bude projednávat výbor pro dopravu 
a cestovní ruch, budu se tímto tématem 
nadále zabývat a prosazovat, aby se to 
do revize opravdu dostalo. Nové naříze-
ní by měla Evropská komise představit 
ještě v první polovině roku 2013.

  Souhlasíte s názorem, že se 
Evropská unie nachází v krizi, z níž 
zatím nenašla východisko?
Krize je široký pojem, ale každá krize 
je současně i příležitostí ke změně. 
To neplatí jen pro Evropskou unii, 
ale i pro celý systém, ve kterém se 
pohybujeme, globálními finančními 
trhy počínaje, ekologickými a sociální-

mi hrozbami dneška konče. Na řešení 
skutečně globálních problémů těžko 
budou stačit jednotlivé státy. Jsme však 
v období velkých nejistot a tápání, ale 
také doby, která se zrychluje. 

Velká poválečná vize, se kterou se 
budovala mírová sjednocená Evropa 
jako univerzální odpověď na otázky 
dneška současné generaci již nestačí. 
I když jsem přesvědčena, že na tuto 
vizi bychom zapomínat neměli. Jsme 
svědky vzestupu nacionalismu, který 
se šíří napříč Evropou, a tak bychom 
neměli v zápalu technokratického 
uvažování zapomínat ani na hodnoty, 
na kterých se sjednocená Evropa začala 
budovat a proč. Základní otázka, která 
v současné Evropě visí ve vzduchu 
a na kterou je nutné si skutečně poctivě 
odpovědět, zní, zda cestou do budouc-
nosti je návrat k národním státům 
anebo větší míra integrace EU. 

Tyto debaty o skutečně fundamen-
tálních otázkách dalšího směřování 
EU se v posledních letech velmi 
zintenzivnily a já bych si velmi přála, 
aby do nich Česká republika mnohem 
aktivněji a s poněkud širší perspektivou 
vstupovala také. To je úkol pro domácí 
politickou reprezentaci, akademickou 
sféru, občanskou společnost, podni-
katelské kruhy, odbory a samozřejmě 
i média, otevřít seriózní debatu co nej-
širší veřejnosti. A zdůrazňuji slovo seri-
ózní. Ale samozřejmě že nejen v České 
republice bude nutné tuto otázku 
zodpovědět. Dohadování o evropském 
rozpočtu na příštích sedm let je v mno-
ha směrech pro současnou situaci pří-
značné. Přístup k EU jako zdroji všeho 
zla či vnějšímu nepříteli, který je vždy 
po ruce, když chybí domácí argument, 
je bohužel dosud příliš lákavý.

  A jak vidíte roli České republiky? 
Co nám naše členství přineslo, co 
jsme se naučili? Hraje Česká repub-
lika v EU důstojnou roli?
Svou pozici a respekt si každý stát 
Evropské unie buduje dlouhodobě 
a neměla by to být rozhodně otázka, 
která bude záviset na momentální poli-
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dlouhodobě získáte pověst kverulanta, 
od kterého nelze vlastně nic konstruk-
tivního očekávat. A tak k vám budou 
přistupovat i ostatní. 

Všechno ale velmi záleží i na tom, 
do jaké míry máte jasnou představu 
o svých prioritách a s kým je chcete 
prosazovat. Myslím, že v tomto ohledu 
bychom se od některých menších států 
mohli lecčemu přiučit. Pokud Česká 
republika dlouhodobě na svou aktiv-
ní roli v evropské politice rezignuje, 
považovala bych to za tragický omyl 
a chybu. Nejde o to, se vším bezvý-

hradně souhlasit, to koneckonců 
nedělá nikdo, ale aktivně a včas se 

účastnit debat s cílem nalézat 
společně přijatelná řešení. 

Zkrátka být součástí dění, 
ne v jeho vleku. Před-

stavovat se jako oběť 
Bruselu, se kterým 
vlastně nemáme nic 
společného, jakási 
permanentní skepse 
je z domácího pohle-
du velmi pohodlná 
póza, která se dobře 
prodává. A jsme 

znovu u problému 
seriózní debaty.

tické situaci a aktuální vládě. Nezáleží 
ani tak na velikosti státu, i když je 
samozřejmě jasné, že vliv velkých států 
bude vždy dominantní, jako na tom, jak 
je ten který stát aktivní, do jaké míry je 
připraven spolupracovat s ostatními na 
kompromisech, jak se mu daří získávat 
pro svá stanoviska spojence. Důležitá 
je i čitelnost a předvídatelnost národ-
ních stanovisek. Silná slova a hrozby 
vetem v tomto ohledu mohou přinést 
možná krátkodobý úspěch, ale pokud 
je to váš standardní postoj pro jednání, 

  Dnes se často hovoří o tom, že je 
ohroženo čerpání evropských peněz 
a že Česká republika může o tyto 
peníze přijít. Je situace skutečně 
tak vážná? Domníváte se, že Čes-
ká republika dostatečně nevyužívá 
peněz poskytovaných z nejrůznějších 
evropských fondů?

 To je otázka spíše na odpovědná 
ministerstva a příslušné ministry. A je 
nutné se ptát. Evropské dotace předsta-
vují zejména v době hospodářské krize 
velkou část investic veřejného sektoru, 
dávají práci lidem, mohou pomoci eko-
nomickému růstu, proto by bylo jejich 
nevyužití skutečně trestuhodné. Na 
jedné straně rozpočtové škrty v řádu 
miliard, na straně druhé desítky mili-
ard, nad jejichž čerpáním visí otazník. 

Skutečností je, že Česká republika 
vyjednala za vlády vedené sociální 
demokracií pro současné programovací 
období prostředky, které byly o celou 
třetinu vyšší ve srovnání se současným 
návrhem víceletého finančního rámce, 
který se prezentuje jako výsledek úspěš-
ného vyjednávání. Byli jsme zemí s nej-
vyšší vyjednanou sumou na jednoho 
obyvatele. Tato situace se již opakovat 
nebude. A to ne ani tak z důvodu rychlé-
ho zbohatnutí našich regionů v porov-
nání s ostatními kohezními státy, čemuž 
alespoň mně dostupné údaje neodpoví-
dají, ale je to prostě výsledek vyjedná-
vaní vlády, který za úspěch považovat 
nemohu. Ale především je nutné se ptát 
na to, k čemu evropské peníze mají 
sloužit, jak se díky nim posunula během 
posledních sedmi let Česká republika, 
jak se zlepšila naše konkurenceschop-
nost, kvalita života našich občanů. Mys-
lím, že příkladů dobrých a užitečných, 
ale bohužel i těch, nad kterými kroutíme 
hlavou, najdeme každý ve svém okolí 
dost. Snad se v tomto smyslu poučíme 
alespoň do budoucna.

  V roce 2011 nemělo v EU zaměst-
nání, ani se nevzdělávalo nebo ne-
procházelo rekvalifikací, 7,5 milionu 
lidí ve věku od 15 do 24 let, přičemž 
jejich podpora stojí unijní ekonomi-
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ku 150 miliard eur ročně. Co v tomto 
směru hodlá EP podnikat?

Růst nezaměstnanosti v Evropě je 
skutečně mimořádně závažný problém. 
Cesta z něj je obnovení hospodářského 
růstu včetně lepšího využití možností 
vnitřního trhu. To je nyní jedna z prio-
rit Evropského parlamentu. Urychlují 
se legislativní práce, které by měly při-
spět k odstraňování různých bariér. Ve 
výboru pro vnitřní trh a ochranu spotře-
bitele jsme nyní přijali velmi důležitou 
zprávu o vzájemném uznávání profes-
ních kvalifikací, jejímž cílem je umož-
nit lepší mobilitu pracovníků v EU. Na 
druhé straně si ale musíme uvědomit, 
že i v ČR mají některé profese problé-
my s nedostatkem kvalifikovaných lidí 
a naše země není schopná si odborníky 
udržet. To je samozřejmě problém a do 
budoucna velké riziko. 

Co se týče konkrétně nezaměstna-
nosti mladých, pro naši frakci je tato 
oblast jednou z nejdůležitějších priorit. 
I proto jsme výrazně podporovali vy-
tvoření systému tzv. Záruky pro mladé, 
který by měl vycházet z osvědčených 
příkladů některých zemí jako Rakous-
ka nebo Finska a přispět ke zlepšení 
situace. Smyslem je, aby všichni mladí, 
kteří jsou bez práce a nepokračují ve 
vzdělávání déle než čtyři měsíce, měli 
přístup k zaměstnání, vzdělávání nebo 
rekvalifikaci, nejsou-li schopni nalézt 
uplatnění. Ztracenou generaci mladých 
lidí v důsledku krize si Evropa nemů-
že dovolit. Sociální dopady by byly 
skutečně nedozírné. Záruky pro mladé 
byly podpořeny i v novém návrhu 
víceletého finančního rámce, což naše 
frakce přivítala, i když výše prostředků 
vzhledem k rozsahu tohoto problému 
podle našeho názoru není dostatečná. 

  Žijete nyní převážně v Bruselu. 
Jak se vám v něm líbí a jak tam trá-
víte svůj volný čas?
Brusel je pro mne místem, kde hlavně 
pracuji, než kde bych trávila volný 
čas, který tady opravdu nemám. Volné 
neděle, a pokud to jde, tak i soboty, 
trávím s rodinou doma na Moravě.

Olga Sehnalová 
Vystudovala Lékařskou fakultu 
Masarykovy univerzity a absolvovala 
dvouletou stáž v USA na University of 
Utah, Institute for Biomedical Engine-
ering. Po dokončení studia působila 
14 let jako lékařka na anesteticko-
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nemocnice. V roce 1998 vstoupila do 
komunální politiky jako místostarostka 
města Kroměříže. V roce 2009 byla 
zvolena do Evropského parlamentu za 
ČSSD. Působí ve výboru pro dopravu 
a cestovní ruch, ve výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitele a ve výboru 
pro kulturu a vzdělávání.


