
 

AD\1104859ET.docx  PE585.500v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Transpordi- ja turismikomisjon 
 

2016/2012(INI) 

14.11.2016 

ARVAMUS 

Esitaja: transpordi- ja turismikomisjon 

Saaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 

Aruanne nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise 

põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja 

pakkumisega) kohaldamise kohta 

(2016/2012(INI)) 

Arvamuse koostaja: Jens Nilsson 

 



 

PE585.500v02-00 2/7 AD\1104859ET.docx 

ET 

PA_NonLeg 



 

AD\1104859ET.docx 3/7 PE585.500v02-00 

 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 10 ja artikli 19 lõiget 1, 

2. märgib, et komisjon esitas aruande direktiivi 2004/113/EÜ kohaldamise kohta pikaajalise 

hilinemisega pärast oma esimese aruande esitamist 2009. aastal; 

3. tuletab meelde, et transpordipoliitika, sealhulgas reisiharjumuste, transpordivahenditele 

juurdepääsu ning nende valiku, turvalisuse, ohutuse ja transpordisektori tööhõives esineva 

soolise tasakaalustamatuse osas on meeste ja naiste vahel alati suured erinevused 

valitsenud; ergutab seetõttu komisjoni võtma arvesse kõiki naissoost reisijate kogetavaid 

takistusi ja piiranguid kooskõlas Pariisis 2014. aastal toimunud viienda naisi ja transporti 

käsitleva konverentsi järeldustega; 

4. rõhutab, et ehkki ajavahemikku 2014–2020 käsitleva strateegia „Horisont 2020“ eesmärk 

on tegeleda innovatiivseid lahendusi vajavate ühiskondlike probleemidega ning viimastel 

aastatel on paljusid soopõhise liikumise ning meeste ja naiste reisiharjumustega seotud 

küsimusi põhjalikult uuritud, on soopõhiste poliitikameetmete, programmide ja volituste 

väljatöötamisele üksnes vähest tähelepanu pööratud; 

5. kutsub komisjoni ja kindlustusandjaid üles hoiduma soopõhisest diskrimineerimisest 

liikluskindlustuse hinna kehtestamisel liiklusõnnetuse puhul, vaid lähtuma hindamisel iga 

inimese sõiduoskusest; 

6. peab kahetsusväärseks asjaolu, et reisikindlustuse puhul on endiselt nii, et mehi ja naisi 

koheldakse erinevalt ning see takistab turismisektorile võrdset juurdepääsu, eelkõige mis 

puudutab rasedaid; 

7. palub komisjonilt selgitust, kas kiiresti kasvava jagamismajanduse tegevuse puhul 

transpordi- ja turismisektoris on tegu kaupade ja teenustega, mis kuuluvad direktiivi 

reguleerimis- ja kohaldamisalasse, ning kas teenusepakkujad ja asjaomased 

veebiplatvormid on sellest lähtuvalt vastutavad;  

8. ergutab selliseid innovatiivseid kontseptsioone nagu mobiilsed hooldusteenused ja 

reisiplaanide analüüs, mille abil on võimalik välja töötada ja ellu viia selliseid avaliku 

transpordi teenuseid, mis on õiglasemad ja vastavad paremini inimeste vajadustele, ning 

tõhusamat linnaplaneerimist; toonitab, et vaja on korrapäraseid ja süstemaatilisi soolise 

mõju hindamisi, et kujundada ja rakendada sooneutraalset transporti kõikides 

liikmesriikides;  

9. kordab üleskutset komisjonile luua avalik andmebaas soolise diskrimineerimise vastastest 

õigusaktidest ja Euroopa Kohtu otsustest; 

10. rõhutab võrdõiguslikkust edendavate asutuste olulist rolli kõikide ELis elavate isikute 

soolise võrdõiguslikkuse rakendamise kindlustamisel ja palub komisjoni abi nende 

asutuste sõltumatuse ja tulemusliku töö tagamisel kõikides liikmesriikides; 
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11. kutsub liikmesriike, sealhulgas piirkonna ja kohaliku omavalitsuse tasandil, eraldama 

riiklikele võrdõiguslikkusega tegelevatele asutustele piisavalt vahendeid teabe 

levitamiseks õigusabi ja eri nõustamisteenuste kohta, mis aitab liikmesriikidel omalt poolt 

direktiivi rakendada; 

12. rõhutab, et kohaliku ja piirkondliku tasandi asutustel on sellega seoses teenuseosutajana, 

reguleerijana ja kontrolli teostajana transpordi ja turismi põhiliste aspektide osas oluline 

roll; 

13. peab kahetsusväärseks, et liikmesriikides ollakse direktiivist vähe teadlikud ning ergutab 

pädevaid asutusi kõikidel tasanditel suurendama teadlikkust direktiivist tulenevatest 

õigustest ja kohustustest; 

14. kutsub komisjoni üles koguma parimate tavade näiteid, et tagada direktiivi parem 

kohaldamine ning jätkama jõupingutusi, et ühtlustada selles osas määratlusi ja 

kontseptsioone; rõhutab Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi rolli ja pädevust 

selle eesmärgi saavutamisel; 

15. tuletab meelde, et naised moodustavad ELi transpordisektori tööjõust üksnes 22%, mis 

tuleneb sellest, et naiste osakaal tehnilistel ja ettevõtlusega seotud töökohtadel on eriti 

väike (vähem kui 10%); nõuab seetõttu tungivalt ambitsioonikate ja pidevate meetmete 

võtmist, et suurendada transpordisektori atraktiivsust potentsiaalsete naissoost töötajate 

jaoks; 

16. tuletab meelde, et avalikele ning erahüvedele ja -teenustele võrdse juurdepääsu 

edendamine naiste jaoks peab põhinema arusaamal, et naiste ja tütarlaste valikud, 

vajadused ja kogemused on erinevad, ning võrdne juurdepääs tuleb tagada ilma, et 

kahjustatakse nende põhiõigusi; 

17. palub, et komisjon kohaldaks transpordipoliitika ning liikuvuse ja transpordi 

peadirektoraadi hallatud rahaliste vahendite puhul üldist, meeste ja naiste võrdõiguslikkust 

soodustavat strateegiat, mida hetkel kasutatakse programmi „Horisont 2020“ 

rakendamisel;  

18. rõhutab, et ehkki ametlikust statistikast ilmneb, et naiste ja meeste vajadused liikuvuse 

osas ja nende reisiharjumused on väga erinevad, on sellele küsimusele nii komisjoni 

seadusandlikes ettepanekutes kui ka suurema osa liikmesriikide avaliku transpordi 

poliitikas vähe tähelepanu pööratud; 

19. tuletab meelde, et naised on põhilised avaliku transpordi teenuste kasutajad kogu ELis; 

kutsub kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke asutusi üles võtma oma avaliku transpordi 

teenuste kujundamisel ja väljatöötamisel arvesse naiste vajadusi liikuvuse osas; kutsub 

komisjoni üles võtma transpordivaldkonna õigusaktidega seonduvas lähenemisviisis 

nõuetekohaselt arvesse soolist mõõdet; 

20. on arvamusel, et selleks, et osutada selliseid teenuseid, mille puhul ei esine soopõhist 

diskrimineerimist, on oluline, et asjaomased teenuseosutajad rakendaksid üldiseid 

strateegiaid, millega oleks tagatud klientide, teenuseosutajate ja tarbijate võrdne 

kohtlemine; 
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21. rõhutab, et avalikult imetamine on direktiivis sätestatud ja teenusepakkujad ei tohi seda 

õigust piirata; peab tervitatavaks riiklikke õigusakte, milles toetatakse naiste õigust 

avalikult imetada, ning kordab, et see õigus on turismisektori seisukohast väga oluline; 

ergutab liikmesriike võtma vastu ja rakendama täies mahus õigusakte, millega hoitakse 

ära diskrimineerimine avaliku imetamise korral; 

22. leiab, et tasuta mähkimislaudade või mähkimisruumide olemasolu kõigis avalikes 

tualettruumides aitaks edendada kaasavat transporti ja turismi; leiab lisaks, et neid 

võimalusi ei tohiks seostada kindla sugupoolega; 

23. peab kahetsusväärseks avalike tualett- ja duširuumide halba hügieeniolukorda; palub 

komisjonil võtta praktilisi meetmeid, et lahendada see paljudes liikmesriikides püsiv 

probleem, mis takistab kaasavat turismi ja transporti;  

24. rõhutab, et puhkepeatused ja -ruumid peavad olema juurdepääsetavad ja ohutud kõigile 

inimestele, vaatamata nende sooväljendusele, sest see aitab edendada kaasavat turismi ja 

võib parandada soolist tasakaalu transpordisektoris; 

25. märgib et inimesed (tavaliselt naised), kes vastutavad hooldatava pereliikme eest, peavad 

sageli kavandama ja sooritama keerukaid, konkreetse ajakava, transpordivaliku ja 

juurdepääsuvajadustega reise; 

26. märgib, et ühistransporditaristu juurdepääsetavust tuleb parandada, samuti on vaja 

kõrvaldada transpordivahendite pardal esinevad takistused, et koos lastega reisivad 

vanemad saaksid transpordivahendeid kergemini kasutada; nõuab eelkõige meetmeid, 

millega tagada ühistranspordi piisav ligipääsetavus ratastooliga liikujatele; 

27. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et ühistranspordisõidukid ja -taristu oleksid 

võrdselt juurdepääsetavad ja kohandatud nii naistele kui ka meestele, ja seda mitte ainult 

lõppkasutajate ja reisijatena, vaid ka valdkonna töötajatena; 

28. palub komisjoni transpordivahendite, -teenuste ja -taristu uute kujundusnõuete kohta 

ettepanekute tegemisel või nende kinnitamisel arvesse võtta meeste ja naiste, samuti 

piiratud liikumisvõimega inimeste mitmesuguseid eri vajadusi (nt mõlemale sugupoolele 

kohandatud tualettruumid, rasedate jaoks ligipääsetavad sõidukid, mähkimisvõimalused, 

ruum lapsevankrite jaoks jne); 

29. palub komisjonil hinnata lennufirmade eeskirju rasedate pardalelubamise ja neile reisi 

kestel abi pakkumise kohta ning võtta meetmeid, et lennufirmad tagaksid selles 

valdkonnas ühtlustatud lähenemise; 

30. palub nõukogul heaks kiita parlamendi seisukoht reisijate õiguste määruse kohta seoses 

lennujaama pagasikäitlejate kohustusega tagastada lapsevankrid reisijatele kohe pärast 

lennukist väljumist või pakkuda alternatiivseid liikumisvahendeid, et reisija ei tarvitseks 

last läbi kogu lennujaama süles kanda, kuni ta pagasi väljastamise alale jõuab; 

31. väljendab tõsist muret selle pärast, et nii ühis- kui ka nõudetranspordis esineb verbaalse ja 

füüsilise vägivalla juhtumeid, sealhulgas seksuaalset ahistamist, sealhulgas ka 

jagamismajanduse kontekstis; 
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32 rõhutab eriti, et direktiivi 2004/113/EÜ artikli 4 lõige 3 (seksuaalse ahistamise kohta), mis 

on ühistranspordisektori jaoks äärmiselt tähtis, ei võimalda selget tõlgendust kaupade ja 

teenuste pakkujate vastutuse kohta juhtudel, kui ahistajaks on kolmas osaline, kes ei ole 

kaupade või teenuste pakkuja; 

33. nõuab seetõttu, et liikmesriigid ja komisjon kiiresti tegeleksid vastutuse küsimusega 

eelkirjeldatud kontekstis ning võimaldaksid direktiivi 2004/113/EÜ paremat tõlgendamist 

nii ahistamise ohvrite kui ka teenusepakkujate huvides; 

34. tuletab meelde, et ohutu avaliku ruumi ja kõigi inimeste ohutu liikumise tagamine nii 

päeval kui ka öösel, eelkõige kui tegemist on kaitsetute isikutega või eraldatumate paikade 

ja olukordadega, on kõigi osalejate kohustus kõigil tasanditel; 

35. rõhutab, et ohutusküsimused tuleks linnaplaneerimises tähtsale kohale seada, tagades 

näiteks bussi- ja trammipeatuste ning nende juurdepääsuteede piisava öise valgustuse; 

36. ei arva, et naiste jaoks eraldi vagunite sisseseadmine oleks hea viis seksuaalse ahistamise 

vältimiseks ühistranspordis; kutsub liikmesriike üles lahendama transpordi- ja 

turismiteenuste osutamisel esineva seksuaalse ahistamise probleemi tervikliku poliitika 

abil, mis hõlmab nõuetekohaseid vaguneid ja häiresüsteeme, järelevalvepersonali 

suurendamist, haridust ja õiguskaitset; 

37. kutsub transpordi- ja turismiteenuste osutajaid üles seksuaalkurjategijaid selgesõnaliselt 

hukka mõistma ja kohtusse kaebama; 

38. nõuab põhjalikumat õiguslikku arutelu internetiteenuste pakkujate vastutuse üle 

virtuaalsetel suhteplatvormidel toimuva ahistamise ennetamisel ja tõkestamisel, samuti 

nende teenusepakkujate võimaliku rolli üle sellise ennetus- ja tõkestamistöö parandamisel; 

39. mõistab hukka kõik katsed piirata lastega reisivate isikute juurdepääsu 

transporditeenustele; 

40. ergutab liikmesriike taksoteenuste kasutajate ohutusnõuete reguleerimisse paindlikult 

suhtuma, eelkõige selleks, et vältida naisreisijate ning lastega reisijate diskrimineerimist. 
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