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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. s ohledem na článek 10 a čl. 19 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU); 

2. podotýká, že Komise předložila zprávu o uplatňování směrnice 2004/113/ES s velkým 

zpožděním poté, co první příslušnou zprávu vydala v roce 2009; 

3. připomíná, že vždy existovaly velké rozdíly mezi muži a ženami, pokud jde o dopravní 

politiku, včetně modelů cestování, dostupnosti a výběru dopravních prostředků, 

bezpečnosti a ochrany, i nerovnováha zaměstnanosti žen a mužů v dopravním odvětví; 

vybízí proto Komisi, aby uvážila všechny překážky a omezení, s nimiž se setkávají 

cestující ženy, jak vyplývá ze závěrů páté konference o problematice žen v dopravě 

konané v Paříži v roce 2014; 

4. zdůrazňuje, že zatímco program Horizont 2020 na období 2014 až 2020 je strukturován 

tak, aby reagoval na společenské výzvy, které vyžadují inovativní řešení, mnohým 

otázkám v oblasti genderové mobility a modelů cestování, i když byly v posledních letech 

značně probádány, nebyla při vytváření politik, programů a mandátů týkajících se rovnosti 

pohlaví věnována velká pozornost; 

5. vyzývá Komisi a pojišťovny, aby nedělaly rozdíly v cenách pojištění automobilů 

pro případ havárií podle pohlaví, ale aby při svém posuzování braly v úvahu spíše výkon 

jednotlivce; 

6. lituje, že stále převažuje rozdílné zacházení s muži a ženami při uzavírání cestovního 

pojištění, což vytváří bariéru pro rovný přístup v oblasti cestovního ruchu, zejména 

pro těhotné ženy; 

7. vyzývá Komisi, aby objasnila, zda aktivity spojené s rychlým rozvojem ekonomiky sdílení 

v odvětví dopravy a cestovního ruchu patří mezi služby spadající do působnosti směrnice 

a jejího uplatňování a zda poskytovatelé služeb a příslušné internetové platformy nesou 

následně odpovědnost; 

8. podporuje inovativní koncepce, jako je „mobilita péče“ a „analýza plánování cesty“, které 

podporují vytváření a realizaci spravedlivějších a odpovědnějších služeb veřejné dopravy 

a účinnější územní plánování; trvá na tom, že pravidelná a systematická posuzování 

genderových dopadů jsou základem pro vytváření a realizaci genderově neutrální dopravy 

ve všech členských státech; 

9. opakuje svou výzvu Komisi, aby vytvořila veřejně dostupnou databázi právních předpisů 

a rozsudků Evropského soudního dvora, které jsou zaměřeny proti diskriminaci na základě 

pohlaví; 

10. zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou hrají orgány prosazující rovné zacházení při zajišťování 

rovnosti žen a mužů pro všechny osoby žijící v EU, a vyzývá Komisi, aby přispěla 

k zaručení nezávislosti a účinnosti těchto orgánů ve všech členských státech; 
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11. vyzývá členské státy, aby – a to i na regionální a místní úrovni – vybavily své národní 

orgány prosazující rovné zacházení dostatečnými prostředky k poskytování informací 

o postupech právní ochrany a škále konzultačních služeb, jež jsou k dispozici, s cílem 

napomáhat dodržování směrnice na vnitrostátní úrovni; 

12. zdůrazňuje úlohu místních a regionálních orgánů v této oblasti coby poskytovatelů služeb, 

regulačních orgánů a stran účastnících se kontrol s ohledem na základní aspekty dopravy 

a cestovního ruchu; 

13. vyslovuje politování nad nedostatkem povědomí o směrnici ve členských státech a vyzývá 

příslušné orgány na všech úrovních ke zvyšování povědomí ohledně práv a povinností 

podle dané směrnice; 

14. vyzývá Komisi, aby shromažďovala příklady osvědčených postupů s cílem lepšího 

uplatňování směrnice a aby pokračovala v úsilí o sjednocení souvisejících definic 

a koncepcí; zdůrazňuje úlohu a pravomoci Evropského institutu pro rovnost žen a mužů 

(EIGE) při dosahovaní tohoto cíle; 

15. připomíná, že ženy tvoří pouze 22 % pracovní síly v odvětví dopravy v EU, protože počet 

žen na technických a provozních pracovních místech je obzvláště nízký (méně než 10 %); 

naléhavě proto žádá, aby byla provedena ambiciózní a průběžná opatření, která mají 

zlepšit atraktivitu odvětví dopravy pro potenciální ženské pracovní síly; 

16. připomíná, že prosazování rovného přístupu žen k veřejnému a soukromému zboží 

a službám musí být založeno na uznání odlišných voleb, potřeb a zkušeností žen a dívek 

a musí být zaručeno, aniž by byla narušena jejich základní práva; 

17. žádá Komisi, aby na dopravní politiky a fondy, které spravuje GŘ MOVE, uplatnila 

obdobnou globální strategii ve prospěch rovnosti mužů a žen, jako je v současné době 

strategie, která platí pro provádění programu Horizont 2020; 

18. zdůrazňuje, že ačkoli oficiální statistiky ukazují, že potřeby mobility a modely cestování 

jsou u žen výrazně odlišné než u mužů, legislativní návrhy Komise ani politiky veřejné 

dopravy většiny členských států nevěnují této otázce dostatečnou pozornost; 

19. připomíná, že služby veřejné dopravy využívají v celé EU hlavně ženy; vyzývá místní, 

regionální a vnitrostátní orgány, aby při navrhování a rozvíjení služeb veřejné dopravy 

braly v úvahu konkrétně ženy a jejich potřeby, co se týče mobility; vyzývá Komisi, aby 

k právním předpisům EU v oblasti dopravy obecně přistupovala s náležitým genderovým 

rozměrem; 

20. domnívá se, že pro zajištění dopravních a turistických služeb, ve kterých nebude přítomna 

diskriminace na základě pohlaví, je zásadní, aby příslušní poskytovatelé služeb zavedli 

globální strategie rovného zacházení, jež se uplatní jak na zákazníky, 

tak i na poskytovatele a spotřebitele; 

21. podtrhuje, že kojení na veřejnosti je ve směrnici zahrnuto a nemělo by být poskytovateli 

služeb omezováno; vítá vnitrostátní právní předpisy, které podporují právo žen kojit 

na veřejnosti, a opětovně zdůrazňuje význam tohoto práva pro odvětví cestovního ruchu; 

důrazně vybízí členské státy, aby přijaly a plně prováděly právní předpisy, které zabraňují 
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diskriminaci žen kvůli kojení na veřejnosti; 

22. domnívá se, že vybavení všech bezplatných veřejných toalet přebalovacími pulty 

by stimulovalo dopravu a cestovní ruch podporující začlenění; domnívá se také, že toto 

vybavení by mělo být poskytnuto bez ohledu na specifické pohlaví;  

23. odsuzuje špatný stav hygienických zařízení, jakými jsou veřejné toalety a sprchy; vyzývá 

Komisi, aby podnikla praktické kroky k vyřešení tohoto problému, který přetrvává v řadě 

členských států a má negativní dopad na dopravu a cestovní ruch podporující začlenění; 

24. zdůrazňuje, že odpočívadla a zařízení musí být přístupná a bezpečná pro všechny osoby 

bez ohledu na pohlavní identitu, což napomůže cestovnímu ruchu podporujícímu 

začlenění a mohlo by povzbudit a zlepšit genderovou vyváženost v odvětví dopravy; 

25. podotýká, že osoby, obvykle ženy, pečující o další členy rodiny, potřebují často 

naplánovat a podnikat složité cesty, které jsou náročné z hlediska času, dopravy 

a přístupnosti; 

26. podotýká, že je potřeba zlepšit dostupnost infrastruktury ve veřejné dopravě a odstranit 

bariéry v dopravních prostředcích, čímž se využívání dopravních služeb usnadní 

pro rodiče s dětmi; vyzývá zejména k přijetí opatření k zajištění vhodného přístupu 

pro kočárky v oblasti veřejné dopravy; 

27. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, aby veřejné dopravní prostředky 

a infrastruktury byly přístupné a zároveň uzpůsobené pro ženy i pro muže, a to nejen coby 

konečné uživatele a cestující, ale také coby pracovníky působící v tomto odvětví; 

28. vyzývá Komisi, aby při navrhování či zadávání požadavků na nový design dopravních 

prostředků, služeb či infrastruktur brala v potaz odlišné potřeby mužů a žen, stejně jako 

osob se sníženou pohyblivostí (např. toalety uzpůsobené oběma pohlavím, vozy přístupné 

pro těhotné ženy, přebalovací pulty, prostor pro dětské kočárky atd.); 

29. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila pravidla leteckých společností upravující přístup 

těhotných žen na palubu letadel a příslušné asistenční služby během letu a aby přiměla 

tyto společnosti k zajištění jednotného přístupu v tomto ohledu; 

30. vyzývá Radu, aby přijala postoj Parlamentu k nařízení o právech cestujících, pokud jde 

o povinnost nakladačů zavazadel vrátit dětské kočárky cestujícím ihned po výstupu 

z letadla, či jim poskytnout alternativní způsob přepravy, aby nemuseli děti v prostorách 

letiště nosit až do vyzvednutí zavazadel z výdejního pásu; 

31. vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že ve veřejných dopravních prostředcích 

i v poptávkové dopravě dochází k případům slovního a fyzického násilí, včetně sexuálního 

obtěžování, a to i v oblasti ekonomiky sdílení; 

32. zejména zdůrazňuje, že čl. 4 odst. 3 směrnice 2004/113/ES o sexuálním obtěžování, který 

má zásadní význam pro odvětví veřejné dopravy, postrádá jasný výklad odpovědnosti za 

poskytovatele zboží a služeb v případech týkajících se obtěžování třetí stranou, tj. nikoli 

ze strany poskytovatelů zboží a služeb; 
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33. vyzývá proto členské státy a Komisi, aby urychleně řešily otázky odpovědnosti ve výše 

uvedených souvislostech a zajistily lepší výklad směrnice 2004/113/ES pro oběti 

obtěžování i poskytovatele služeb; 

34. připomíná, že podpora bezpečných veřejných prostor a bezpečné veřejné dopravy pro 

každého, a to během dne i v noci, zejména v případě zranitelných osob a na více 

izolovaných místech i situacích, je odpovědností, kterou sdílejí všichni aktéři 

na veškerých úrovních; 

35. zdůrazňuje, že při městském plánování by měla hrát důležitou roli bezpečnost, např. 

pokud jde o náležité osvětlení autobusových a tramvajových zastávek a přístupových cest 

k nim v nočních hodinách; 

36. domnívá se, že oddělené vozy pro ženy nejsou vhodným řešením problému sexuálního 

obtěžování ve veřejné dopravě; vyzývá členské státy, aby sexuální obtěžování 

v dopravních a turistických službách řešily pomocí komplexních politik, včetně zajištění 

vhodných vozů, varovných systémů, zvýšení počtu dohlížejícího personálu, vzdělávání 

a prosazování práva; 

37. vyzývá poskytovatele služeb v dopravě a cestovním ruchu, aby se výslovně postavili proti 

sexuálním delikventům a žalovali je; 

38. vyzývá k prohloubené právní diskusi o odpovědnosti, kterou mají poskytovatelé 

internetových služeb, pokud jde o předcházení případům obtěžování a jejich potlačování 

na internetových komunikačních platformách, a o úloze, kterou mohou hrát při zlepšování 

opatření pro předcházení a potlačování takových činů; 

39. odsuzuje jakékoli omezování přístupu cestujících s dětmi k dopravním službám; 

40. vybízí členské státy, aby při upravování bezpečnostních požadavků pro pasažéry 

taxislužeb uplatňovaly flexibilní přístup s cílem zabránit diskriminaci žen a cestujících 

s dětmi. 

 

 

 



 

AD\1104859CS.docx 7/7 PE585.500v02-00 

 CS 

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ 
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Datum přijetí 10.11.2016    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

33 

4 

1 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges 

Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis 

de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, 

Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, 

Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean 

Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud 

Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, 

Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia 

Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, 

Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu 

 
 


