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EHDOTUKSET 
 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja sukupuolten 

tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 

se myöhemmin hyväksyy: 

1. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 10 artiklan ja 

19 artiklan 1 kohdan; 

2. toteaa, että komissio on esittänyt kertomuksen direktiivin 2004/113/EY soveltamisesta 

pitkällä viiveellä sen vuonna 2009 esittämän ensimmäisen kertomuksen jälkeen; 

3. muistuttaa, että naisten ja miesten välillä on aina ollut eroja liikenteestä puhuttaessa, 

mukaan lukien matkustustavat, liikennevälineiden käytettävyys ja valinta, turvallisuus 

sekä liikennealan työpaikkojen epätasapainoinen sukupuolijakauma; kannustaa siksi 

komissiota paneutumaan kaikkiin naismatkustajia koskeviin esteisiin ja rajoitteisiin, 

sellaisina kuin niitä on käsitelty Pariisissa vuonna 2014 pidetyn, naisiin liittyviä 

liikennekysymyksiä käsittelevän viidennen konferenssin päätelmissä; 

4. korostaa, että vaikka vuosina 2014–2020 sovellettava Horisontti 2020 -puiteohjelma on 

suunniteltu vastaamaan innovatiivisia ratkaisuja edellyttäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin 

ja viime vuosina on paneuduttu tehostetusti moniin sukupuolten liikkuvuuteen ja 

matkustustapoihin liittyviin kysymyksiin, sukupuolispesifisten toimintalinjojen, ohjelmien 

ja toimeksiantojen kehittämiseen on kiinnitetty vain vähän huomiota; 

5. kehottaa komissiota ja vakuutusyhtiöitä huolehtimaan siitä, että onnettomuuksien varalta 

otettujen autovakuutusten hinnoittelussa ei ilmene sukupuoleen perustuvaa syrjintää, vaan 

arvioinnissa otetaan huomioon henkilökohtainen ajohistoria; 

6. pitää valitettavana, että matkavakuutusalalla ilmenee edelleen miesten ja naisten 

eriarvoista kohtelua, mikä haittaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta matkailualalla, 

etenkin kun on kyse raskaana olevista naisista; 

7. kehottaa komissiota selventämään, onko liikenne- ja matkailualan nopeasti kasvavassa 

jakamistaloudessa kyse tavaroista ja palveluista, joihin olisi sovellettava asiasta annettua 

direktiiviä, ja ovatko palveluntarjoajat ja palveluntarjonnassa käytettävät verkkoalustat 

vastuuvelvollisia kyseisen direktiivin perusteella, 

8. kannustaa soveltamaan innovatiivisia konsepteja, kuten ”hoidon liikkuvuus” ja ”matkan 

suunnittelun analysointi”, joilla tuetaan oikeudenmukaisempien ja herkemmin reagoivien 

joukkoliikennepalvelujen suunnittelemista ja tarjoamista ja tehokkaampaa 

kaupunkisuunnittelua; toteaa, että säännöllinen ja järjestelmällinen sukupuolivaikutusten 

arviointi on olennaista sukupuolineutraalien liikennepalvelujen suunnittelemiselle ja 

tarjoamiselle kaikissa jäsenvaltioissa; 

9. toistaa komissiolle esittämänsä pyynnön sellaisen julkisesti saatavilla olevan tietokannan 

luomisesta, joka sisältää sukupuoleen perustuvan syrjinnän vastaisen lainsäädännön ja 

asiaan liittyvät Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot; 

10. korostaa tasa-arvoelinten olevan avainasemassa pyrittäessä varmistamaan sukupuolten 
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tasa-arvon toteutuminen kaikkien unionissa asuvien kohdalla ja kehottaa komissiota 

avustamaan näiden elinten riippumattomuuden ja vaikuttavuuden takaamisessa kaikissa 

jäsenvaltioissa; 

11. kannustaa jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia antamaan kansallisille tasa-

arvoelimilleen riittävät resurssit, jotta ne voivat tarjota tietoa oikeussuojakeinoja 

koskevista menettelyistä ja neuvontapalveluiden valikoimasta, joka on tarjolla direktiivin 

kansallisen noudattamisen tueksi; 

12. korostaa paikallisten ja alueellisten instituutioiden roolia liikenne- ja matkailualan 

perusasioita koskevien palvelujen tarjoajina, sääntelyvallan käyttäjinä ja tarkastuksia 

tekevinä osapuolina; 

13. pitää valitettavana, että jäsenvaltioissa ei olla perillä kyseisestä direktiivistä, ja kannustaa 

toimivaltaisia viranomaisia lisäämään kaikilla tasoilla tietoisuutta direktiivin mukaisista 

oikeuksista ja velvoitteista; 

14. kehottaa komissiota keräämään esimerkkejä parhaista käytänteistä, jotta voidaan 

varmistaa direktiivin parempi soveltaminen, ja jatkamaan aihetta koskevien määritelmien 

ja käsitteiden yhtenäistämistä; korostaa Euroopan tasa-arvoinstituutin roolia ja osaamista 

tähän tavoitteeseen pyrittäessä; 

15. muistuttaa, että unionin liikennealan työntekijöistä on naisia ainoastaan 22 prosenttia ja 

että naisten osuus on vastaavasti erittäin vähäinen (alle 10 prosenttia) teknisissä ja itse 

liikenteenharjoittamista koskevissa ammateissa; kehottaa siksi toteuttamaan 

kunnianhimoisia ja jatkuvia toimenpiteitä, joilla parannetaan liikennealan 

houkuttelevuutta tulevaisuuden naistyöntekijöiden keskuudessa; 

16. muistuttaa, että julkisten ja yksityisten hyödykkeiden ja palvelujen naisille yhdenvertaisen 

saatavuuden on perustuttava naisten ja tyttöjen erilaisten valintojen, tarpeiden ja 

kokemusten tunnustamiseen ja että saatavuus on taattava loukkaamatta heidän 

perusoikeuksiaan; 

17. pyytää komissiota soveltamaan liikenteen ja liikkumisen pääosaston hallinnoimaan 

liikennepolitiikkaan ja varoihin kattavaa strategiaa, jolla edistetään miesten ja naisten tasa-

arvoa samaan tapaan kuin Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanoa koskevassa 

nykyisessä strategiassa; 

18. korostaa, että vaikka viralliset tilastot osoittavat naisten ja miesten liikkuvuustarpeiden ja 

matkustustapojen poikkeavan tuntuvasti toisistaan, tätä kysymystä ei ole juurikaan otettu 

huomioon komission lainsäädäntöehdotuksissa eikä useimpien jäsenvaltioiden 

joukkoliikennepolitiikassa; 

19. muistuttaa, että naiset muodostavat kaikkialla unionissa suurimman 

joukkoliikennepalvelujen käyttäjäryhmän; kehottaa alue- ja paikallisviranomaisia ja 

kansallisia viranomaisia ottamaan naisten liikkuvuustarpeet erityisesti huomioon julkisen 

liikenteen palveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä; kehottaa komissiota sisällyttämään 

sukupuolinäkökulman asianmukaisesti unionin liikennelainsäädäntöä koskevaan yleiseen 

lähestymistapaansa; 
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20. pitää sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä vapaiden liikenne- ja matkailupalvelujen 

tarjoamisen kannalta olennaisena, että palveluntarjoajat alkavat soveltaa kattavia 

yhdenvertaisen kohtelun strategioita, joilla varmistetaan asiakkaiden, palvelujentarjoajien 

ja kuluttajien yhdenvertainen kohtelu; 

21. korostaa, että direktiivi kattaa imetyksen julkisella paikalla, eivätkä palveluntarjoajat voi 

rajoittaa sitä; pitää myönteisenä kansallista lainsäädäntöä, joka tukee naisten oikeutta 

imettää julkisella paikalla, ja toteaa tämän oikeuden olevan merkittävä matkailualalle; 

kannustaa painokkaasti jäsenvaltioita hyväksymään ja panemaan kokonaisuudessaan 

täytäntöön lainsäädäntöä, jolla estetään julkisella paikalla imettämiseen liittyvä syrjintä; 

22. katsoo, että lastenhoitotilojen tarjoaminen maksutta kaikissa yleisissä käymälöissä auttaisi 

edistämään osallistavaa liikennettä ja matkailua; katsoo lisäksi, että lastenhoitotilojen olisi 

oltava tarjolla ilman sukupuolikytköstä;  

23. pitää yleisten käymälöiden ja suihkujen hygieniatilannetta pöyristyttävänä; kehottaa 

komissiota toteuttamaan käytännön toimenpiteitä, jotta voidaan ratkaista tämä monissa 

jäsenvaltioissa yleinen ongelma, joka haittaa osallistavaa matkailua ja liikennettä; 

24. korostaa, että pysähdyspaikkojen ja -tilojen on oltava esteettömiä ja turvallisia kaikille 

henkilöille sukupuolen ilmaisusta huolimatta, koska näin edistettäisiin osallistavaa 

matkailua ja tasapainoisempaa sukupuolijakaumaa matkailualalla; 

25. toteaa, että muista perheenjäsenistä huolehtivien henkilöiden, yleensä naisten, on usein 

suunniteltava ja tehtävä monimutkaisia matkoja, joihin liittyy aikataulua, liikennettä ja 

esteettömyyttä koskevia erityisvaatimuksia; 

26. korostaa, että joukkoliikenteen infrastruktuurin esteettömyyttä on parannettava ja 

joukkoliikenteen kulkuneuvoissa olevat esteet on poistettava, jotta lapsiperheet voivat 

käyttää niitä helpommin; edellyttää erityisesti toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 

lastenvaunuja käyttävät voivat hyödyntää julkista liikennettä;  

27. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että joukkoliikenteen kulkuneuvot ja 

infrastruktuuri ovat yhdenvertaisesti sekä naisten että miesten käytettävissä ja 

mukautettuja heidän tarpeisiinsa sekä loppukäyttäjinä ja matkustajina että alan 

työntekijöinä; 

28. kehottaa komissiota ottamaan huomioon miesten ja naisten ja liikuntarajoitteisten 

henkilöiden erilaiset tarpeet (kuten kummallekin sukupuolelle soveltuvat käymälät, 

raskaana oleville naisille esteettömät kulkuneuvot, lastenhoitotilat, tilaa lastenvaunuille 

jne.), kun kulkuneuvoja, palveluja tai infrastruktuuria varten ehdotetaan tai asetetaan uusia 

suunnitteluvaatimuksia; 

29. kehottaa komissiota arvioimaan raskaana olevien naisten lennoille pääsyä ja avustamista 

koskevia lentoyhtiöiden sääntöjä ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla lentoyhtiöt saadaan 

varmistamaan yhdenmukainen lähestymistapa tässä asiassa; 

30. kehottaa neuvostoa hyväksymään matkustajien oikeuksia koskevaa asetusta koskevan 

parlamentin kannan, jossa edellytetään lentoasematyöntekijöiden palauttavan lastenvaunut 

matkustajille heti lentokoneesta poistumisen jälkeen, tai huolehtimaan vaihtoehtoisista 
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kuljetustavoista, joilla vältetään se, että lasta on kannettava lentoaseman halki 

matkatavarahihnalle; 

31. on erittäin huolissaan siitä, että niin joukkoliikenteessä kuin tilauskuljetuksissakin esiintyy 

usein sanallista ja fyysistä väkivaltaa, myös sukupuolista häirintää ja myös 

jakamistalouden palveluissa; 

32 korostaa erityisesti, että direktiivin 2004/113/EY sukupuolista häirintää – joka on erittäin 

merkittävä asia julkisen liikenteen saralla – käsittelevässä 4 artiklan 3 kohdassa ei anneta 

selkeää tulkintaa tavaroiden ja palveluiden tarjoajan vastuusta tapauksissa, joissa 

sukupuoliseen häirintään syyllistyvät muut taho kuin tavaroiden ja palveluiden tarjoajat;  

33. kehottaa siksi jäsenvaltioita ja komissiota paneutumaan pikaisesti tällaisia tapauksia 

koskevaan vastuuvelvollisuuteen ja kehittämään direktiivin 2004/113/EY säännöksestä 

tulkinnan, joka on parempi niin häirinnän uhrien kuin palveluntarjoajien kannalta;  

34. muistuttaa, että alan kaikkien toimijoiden velvollisuutena on kaikilla tasoilla edistää 

yleisten tilojen ja joukkoliikenteen turvallisuutta kaikille – päivin ja öin ja erityisesti, kun 

kyseessä ovat haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset sekä syrjäisemmät paikat ja 

erityistilanteet; 

35. korostaa, että kaupunkisuunnittelussa olisi kiinnitettävä huomiota turvallisuutta koskeviin 

kysymyksiin, kuten linja-auto- ja raitiovaunupysäkkien ja niille johtavien reittien 

riittävään valaistukseen; 

36. katsoo, että pelkästään naisille varatut vaunut eivät ole hyvä ratkaisu joukkoliikenteessä 

ilmenevään sukupuolisen häirinnän ongelmaan; kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan 

liikenteessä ja matkailupalveluissa ilmenevään sukupuoliseen häirintään kattavilla 

toimintaperiaatteilla, joihin kuuluvat asianmukaiset vaunut ja hälytysjärjestelmät sekä 

valvontahenkilöstön, valistuksen ja lainvalvonnan lisääminen; 

37. kehottaa liikenne- ja matkailupalvelujen tarjoajia tuomitsemaan seksuaalirikoksiin 

syyllistyneiden toiminnan ja haastamaan heidät oikeuteen; 

38. edellyttää perusteellisempaa oikeudellista keskustelua internetpalveluntarjoajien vastuusta 

ehkäistäessä ja pyrittäessä lopettamaan häirintä seuranhakusivustoilla sekä näiden 

tarjoajien roolista ehkäisemisen ja roolin lopettamisen edistämisessä; 

39. tuomitsee kaikki tavat rajoittaa lasten kanssa matkustavien mahdollisuuksia käyttää 

liikennepalveluja; 

40. kannustaa jäsenvaltioita soveltamaan joustavaa lähestymistapaa taksipalveluja käyttävien 

matkustajien turvallisuusvaatimuksia koskevaan sääntelyyn, etenkin siksi, että voidaan 

välttää naisten syrjiminen ja lasten kanssa matkustavien syrjiminen. 
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