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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по правата на жените и 

равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. като взе предвид член 10 и член 19, параграф 1 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС); 

2. отбелязва, че Комисията е представила своя доклад за прилагането на Директива 

2004/113/EО с голямо закъснение след първото отчитане през 2009 г.; 

3. припомня, че винаги има големи разлики между жените и мъжете по отношение на 

транспортната политика, включително моделите на пътуване, достъпа до и избора 

на превозни средства, сигурността, безопасността и неравновесието между половете 

в заетостта в транспортния сектор; във връзка с това насърчава Комисията да 

разгледа всички пречки и трудности, с които се сблъскват жените пътници, в 

съответствие със заключенията на Петата конференция по въпросите на жените в 

областта на транспорта, проведена в Париж през 2014 г.; 

4. подчертава, че въпреки структурирането на стратегия „Хоризонт 2020“ за периода 

2014 –2020 г. за целите на справянето със социалните предизвикателства, за които 

са необходими новаторски решения, и въпреки задълбоченото изследване през 

последните години на много от въпросите, свързани с мобилността на половете и 

моделите на пътуване, ограничено внимание е отделено по отношение на 

развитието на политики, програми и мандати, свързани с пола; 

5. призовава Комисията и застрахователните дружества да не дискриминират един от 

двата пола по отношение на цените на автомобилните застраховки за произшествия, 

а по-скоро да включат индивидуалните резултати в своите оценки; 

6. изразява съжаление, че все още преобладава различно третиране на мъжете и 

жените във връзка с пътническите застраховки и че това създава бариера за равния 

достъп до туристическия сектор, особено за бременните жени; 

7. призовава Комисията да изясни дали дейностите на бърз растеж на икономиката на 

споделянето в транспортния сектор и сектора на туризма са стоки и услуги, които 

попадат в обхвата и прилагането на директивата, и дали доставчиците на услуги и 

свързаните с тях онлайн платформи носят отговорност на тази основа; 

8. насърчава новаторските концепции като „мобилността на грижата“ и „анализа на 

плана за пътуване“, които подкрепят създаването и прилагането на по-справедливи 

и отзивчиви услуги на обществения транспорт и по-ефикасно градоустройство; 

настоява, че редовните и систематични оценки на въздействието по отношение на 

измерението на пола са от основно значение за създаването и прилагането на 

неутрален спрямо пола транспорт във всички държави членки; 

9. отново отправя своя призив към Комисията да създаде публично достъпна база 

данни за свързано с пола антидискриминационно законодателство и решения на 

Съда на Европейския съюз; 
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10. подчертава ключовата роля, която имат органите по въпросите на равенството за 

осигуряване на прилагането на равенството между половете за всички лица, които 

живеят в ЕС, и призовава Комисията да съдейства за гарантирането на 

независимостта и ефективността на тези органи във всички държави членки; 

11. насърчава държавите членки, включително на регионално и местно равнище, да 

предоставят на своите национални органи по въпросите на равенството достатъчно 

средства за предоставяне на информация относно процедурите за правна защита и 

относно диапазона на консултантските услуги за подпомагане на националното 

спазване на директивата; 

12. подчертава ролята на местните и регионалните институции в тази област – като 

доставчици на услуги, регулатори и страни за проверките с оглед на основните 

аспекти на транспорта и туризма; 

13. изразява съжаление във връзка с липсата на осведоменост относно директивата в 

държавите членки и насърчава компетентните органи на всички равнища да 

повишат осведомеността за правата и задълженията съгласно директивата; 

14. призовава Комисията да събира примери на най-добри практики, за да се гарантира 

по-добро прилагане на директивата, и да продължи да полага усилия, за да уеднакви 

дефинициите и концепциите във връзка с този въпрос; подчертава ролята и 

правомощията на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) за 

постигането на тази цел; 

15. припомня, че жените представляват само 22 % от работната сила в транспортния 

сектор на ЕС, което се дължи на факта, че броят на жените на технически и 

оперативни работни места е особено малък (по-малко от 10 %); поради това 

настоятелно призовава за амбициозни и непрекъснати мерки, които да се вземат, за 

да се повиши привлекателността на транспортния сектор за бъдещи служители 

жени; 

16. припомня, че насърчаването на равен достъп на жените до обществените и частните 

стоки и услуги трябва да се основава на признаването на различните решения, 

потребности и опит на жените и момичетата, и трябва да бъде гарантирано без да се 

нарушават техните основни права; 

17. призовава Комисията да прилага по отношение на транспортната политика и 

фондовете, управлявани от ГД „Мобилност и транспорт“, глобална стратегия в 

полза на равенството на мъжете и жените, подобна на тази, която понастоящем е в 

сила при изпълнението на програма „Хоризонт 2020“; 

18. изтъква факта, че докато официалните статистики показват, че потребностите от 

мобилност и моделите на пътуване на жените и мъжете се различават много, много 

малко внимание се обръща на въпроса в законодателните предложения на 

Комисията и в публичните транспортни политики на повечето държави членки; 

19. припомня, че жените са основните ползватели на услуги на обществения транспорт 

в целия ЕС; призовава местните, регионалните и националните органи по-специално 

да вземат предвид потребностите от мобилност на жените при проектирането и 
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разработването на своите услуги на обществения транспорт; призовава Комисията 

да включи по подходящ начин свързаното с пола измерение в основния си подход 

към законодателството в областта на транспорта в ЕС. 

20. счита, че с цел предоставяне на транспортни и туристически услуги, при които няма 

свързана с пола дискриминация, от съществено значение е съответните доставчици 

на услуги да прилагат глобални стратегии за гарантиране на равно третиране на 

клиентите и доставчиците, както и на потребителите; 

21. подчертава, че кърменето на обществени места попада в приложното поле на 

Директивата и не следва да бъде ограничавано от доставчици на услуги; приветства 

националното законодателство в подкрепа на правото на жените да кърмят на 

обществени места и отново подчертава значението на това право за туристическия 

сектор; силно насърчава държавите членки да приемат и изцяло да прилагат 

законодателство за предотвратяване на дискриминацията срещу кърменето на 

обществени места. 

22. счита, че осигуряването на условия за безплатна смяна на пелените на бебета във 

всички обществени тоалетни би спомогнало за насърчаване на приобщаващ 

транспорт и туризъм; счита освен това, че такива съоръжения не следва да бъдат 

свързани с определен пол; 

23. изразява съжаление във връзка с лошото хигиенно състояние на обществените 

тоалетни и душ съоръжения; призовава Комисията да предприеме конкретни стъпки 

за преодоляване на този проблем, който продължава да съществува в много 

държави членки и възпрепятства приобщаващия туризъм и транспорт; 

24. подчертава, че местата и съоръженията за почивка трябва да бъдат достъпни и 

безопасни за всички лица, независимо от тяхното изразяване на половата 

принадлежност, тъй като това би насърчило приобщаващ туризъм и би могло да 

насърчи по-добър баланс между половете в транспортния сектор; 

25. отбелязва, че лицата – обикновено жени, отговарящи за полагането на грижи за 

други членове от семейството, често е необходимо да планират и извършват сложни 

пътувания с конкретни срокове, транспорт и изисквания за достъпност; 

26. изтъква необходимостта от подобряване на достъпността на инфраструктурата на 

обществения транспорт и премахване на бариерите на борда на превозни средства, 

за да станат по-лесни за използване от родители, които пътуват с деца; призовава, 

по-специално, за мерки за осигуряване на подходяща достъпност за детски колички 

в обществения транспорт; 

27. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че обществените 

транспортни средства и инфраструктури са еднакво достъпни и адаптирани към 

жените и мъжете – не само за крайните потребители и пътници, но и за работещите 

в сектора. 

28. призовава Комисията, когато предлага или възлага нови проекти изисквания за 

превозни средства, услуги или инфраструктури, да взема предвид различните 

потребности на мъжете и жените, както и на хората с намалена подвижност (т.е. 
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пригодени тоалетни за двата пола, достъпни превозни средства за бременни жени, 

помещения за преобличане, помещения за бебешки и детски колички и др.); 

29. призовава Комисията да извърши оценка на правилата за допускане на бременни 

жени на борда на полети и за подпомагането им по време на полет, и да предприеме 

мерки, за да накара авиокомпаниите да  гарантират хармонизиран подход в това 

отношение; 

30. призовава Съвета да приеме позицията на Парламента относно регламента за 

правата на пътниците по отношение на задължението на летищните оператори да 

връщат бебешките и детските колички на пътниците непосредствено след слизане, 

или да осигурят алтернативни превозни средства, за да се избегне носенето на деца 

от пътниците на летището  до зоната за получаване на багажа; 

31. изразява сериозна загриженост относно факта, че случаи на вербално и физическо 

насилие, включително сексуален тормоз, има както в обществения транспорт, така и 

в транспорта по заявка, включително в рамките на икономиката на споделянето; 

32 подчертава по-специално, че в член 4, параграф 3 от Директива 2004/113/EG 

относно сексуалния тормоз, който е от изключително значение за сектора на 

обществения транспорт, няма ясно тълкуване на отговорността за доставчици на 

стоки и услуги в случаи, включващи трети страни, които осъществяват тормоз, 

различни от доставчиците на стоки и услуги; 

33. следователно призовава държавите членки и Комисията незабавно да разгледат 

въпросите за отговорността при горепосочените условия и да предоставят по-добро 

тълкуване на Директива 2004/113/ЕО за жертвите на тормоз и за доставчиците на 

услуги; 

34. припомня, че насърчаването на безопасни обществени пространства и безопасен 

обществен транспорт за всички — през деня и през нощта, по-специално за уязвими 

лица и в по-изолираните места и обстоятелства, е споделена отговорност на всички 

участници на всички равнища; 

35. подчертава, че свързаните с безопасността въпроси следва да играят важна роля в 

градоустройството, като се гарантира например предоставянето на подходящо 

осветление през нощта на спирките на автобусите и трамваите и на алеите до и от 

тях; 

36. счита, че отделни вагони за жените не са добро решение за  справяне със сексуалния 

тормоз в обществения транспорт; призовава държавите членки да предприемат 

действия срещу сексуалния тормоз в областите на транспортните и туристическите 

услуги чрез всеобхватни политики, включително чрез подходящи вагони и системи 

за предупреждение и повече персонал за надзор, образование и правоприлагане; 

37. призовава доставчиците на транспортни и туристически услуги категорично да 

заклеймяват и да дават под съд извършителите на сексуални престъпления; 

38. призовава за провеждането на по-задълбочено правно разискване относно 

отговорността на доставчиците на интернет услуги за предотвратяването и 
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премахването на тормоза при употребата на платформи за виртуални отношения и 

относно ролята, която те могат да имат за подобряването на това предотвратяване и 

премахване; 

39. осъжда всички ограничения на достъпа до транспортни услуги за пътници, които 

пътуват с деца; 

40. насърчава държавите членки да възприемат гъвкав подход по отношение на 

регулирането на изискванията за безопасност на пътниците, които използват 

таксиметрови услуги, особено за да се избегне дискриминацията на жените и 

пътниците, пътуващи с деца. 
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