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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 10. cikkére és 19. cikkének (1) 

bekezdésére; 

2. megjegyzi, hogy a 2009-ben benyújtott első jelentését követően a Bizottság nagy 

késedelemmel nyújtotta be a 2004/113/EK irányelv alkalmazásáról szóló jelentését; 

3. emlékeztet arra, hogy mindig is nagy különbségek voltak a nők és a férfiak között a 

közlekedéssel kapcsolatos szakpolitika területén, többek között az utazási szokások, a 

közlekedési eszközökhöz való hozzáférés és azok választéka, a biztonság, a védelem és a 

közlekedési ágazat foglalkoztatáspolitikájában a nemek között meglévő egyenlőtlenséget 

illetően; ösztönzi ezért a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a női utazókat érintő 

valamennyi akadályt és nehézséget, a nőkkel kapcsolatos közlekedési kérdésekkel 

foglalkozó, 2014-ben Párizsban tartott ötödik konferencia következtetéseivel 

összhangban; 

4. hangsúlyozza, hogy míg a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó Horizont 2020 

stratégia úgy épül fel, hogy válaszolhasson az innovatív megoldásokat igénylő társadalmi 

kihívásokra, és míg a nemek mobilitási és utazási szokásaival kapcsolatos kérdések közül 

sokat az elmúlt években széles körben tanulmányoztak, csak korlátozott mértékben vették 

figyelembe a nemi szempontokat érvényesítő szakpolitikákat, programokat és 

megbízatásokat; 

5. felszólítja a Bizottságot és a biztosítótársaságokat, hogy ne alkalmazzanak 

megkülönböztetést a nemek között a gépjármű-biztosításokban a balesetekre vonatkozó 

díjtételek megállapításakor, hanem inkább az egyéni teljesítményt foglalják bele 

értékeléseikbe; 

6. sajnálatát fejezi ki, hogy az utazási biztosításokban még mindig a nők és férfiak közötti 

eltérő bánásmód alkalmazása uralkodik, ami korlátozza az egyenlő hozzáférést az 

idegenforgalmi ágazatban, különösen a terhes nők esetében; 

7. felszólítja a Bizottságot annak tisztázására, hogy a közlekedési és idegenforgalmi 

ágazatban a gyorsan növekvő közösségi gazdaság tevékenységei olyan árukat és 

szolgáltatásokat képeznek-e, amelyek az irányelv hatálya alá és alkalmazási körébe 

tartoznak, és hogy a szolgáltatók és a kapcsolódó online platformok ezen irányelv alapján 

felelősségre vonhatók-e; 

8. ösztönzi olyan innovatív koncepciók alkalmazását, mint a gondozás mobilitása vagy az 

utazástervezés elemzése, amelyek támogatják a méltányos és rugalmasan reagáló 

tömegközlekedési szolgáltatások kialakítását és kínálatát, valamint a hatékonyabb 

várostervezést; kitart amellett, hogy pontosan és rendszeresen elvégzett nemi szempontú 

hatásvizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy valamennyi tagállamban nemi szempontból 

semleges közlekedést lehessen kialakítani és kínálni; 
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9. megerősíti a Bizottságnak szóló felhívását, hogy hozzon létre nyilvánosan hozzáférhető 

adatbázist a nemi alapú megkülönböztetést tiltó jogszabályokról és az Európai Bíróság 

ezzel kapcsolatos ítéleteiről; 

10. hangsúlyozza az esélyegyenlőségi szerveknek a nemek közötti egyenlőség valamennyi 

uniós polgár számára történő érvényesítésében játszott kulcsfontosságú szerepét, és 

felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa e szervek függetlenségének és hatékonyságának 

megőrzését valamennyi tagállamban; 

11. ösztönzi a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy nyújtsanak 

nemzeti esélyegyenlőségi szerveiknek elegendő forrást, hogy információt tudjanak 

nyújtani a jogorvoslati eljárásokról és a tanácsadási szolgáltatások választékáról, amelyek 

az irányelvnek való nemzeti megfelelés keretében támogatás céljából rendelkezésre 

állnak; 

12. kiemeli az e területen működő helyi és regionális intézmények szolgáltatóként, 

szabályozóként és ellenőrző félként betöltött szerepét, tekintettel a közlekedés és 

idegenforgalom alapvető szempontjaira; 

13. sajnálja, hogy a tagállamoknak nincs tudomásuk az irányelvről, és ösztönzi az illetékes 

hatóságokat, hogy minden szinten folytassanak ismeretterjesztést az irányelv értelmében 

meglévő jogokat és kötelezettségeket illetően; 

14. felszólítja a Bizottságot, hogy az irányelv jobb alkalmazása érdekében gyűjtse össze a 

bevált gyakorlatok példáit, és tegyen további erőfeszítéseket az ezzel a témával 

kapcsolatos meghatározások és koncepciók egységesítésére; kiemeli a Nemek Közötti 

Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) e cél megvalósításában játszott szerepét és 

hatáskörét; 

15. emlékeztet, hogy a nők az uniós közlekedési ágazat munkaerejének csupán 22%-át teszik 

ki, és ennek megfelelően a műszaki és operatív munkakörökben dolgozó nők száma 

különösen alacsony (10%-nál kevesebb); sürgeti ezért ambiciózus és folyamatos 

intézkedések megtételét a közlekedési ágazat vonzerejének a leendő női munkavállalók 

körében történő javítása érdekében; 

16. emlékeztet, hogy a nőknek a köz- és magánjavakhoz és -szolgáltatásokhoz való egyenlő 

hozzáférését úgy kell előmozdítani, hogy az a nők és lányok határozott választásának, 

igényeinek és tapasztalatainak elismerésén alapuljon, és alapvető jogaikat ne 

veszélyeztesse; 

17. kéri a Bizottságot, hogy a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság által irányított 

közlekedési politikában és támogatásokban alkalmazzon globális stratégiát, amely a nők 

és férfiak közötti egyenlőséget ugyanúgy előmozdítja, mint a Horizont 2020 program 

végrehajtására vonatkozó jelenlegi stratégiában; 

18. kiemeli, hogy bár a hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy a nők és férfiak mobilitási 

igényei és utazási szokásai jelentősen különböznek, mind az Európai Bizottság jogalkotási 

javaslataiban, mind a legtöbb tagállam tömegközlekedési politikáiban kevés figyelmet 

fordítanak erre a kérdéskörre; 
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19. emlékeztet, hogy az EU egészében a tömegközlekedési szolgáltatások fő felhasználói a 

nők; felszólítja a helyi, regionális és nemzeti hatóságokat, hogy saját tömegközlekedési 

szolgáltatásaik kialakításakor és fejlesztésekor különösen vegyék figyelembe a nők 

mobilitási igényeit; felszólítja a Bizottságot, hogy megfelelő módon foglalja bele a 

nemekkel kapcsolatos szempontokat az uniós közlekedési jogszabályokkal kapcsolatos fő 

megközelítésébe; 

20. úgy véli, hogy annak érdekében, hogy a közlekedési és idegenforgalmi szolgáltatásokat 

nemi alapon történő megkülönböztetéstől mentesen lehessen kínálni, alapvető, hogy a az 

érintett szolgáltatók az egyenlő bánásmódra vonatkozó globális stratégiákat hajtsanak 

végre, amelyek biztosítják az ügyfelekkel, a szolgáltatókkal és a fogyasztókkal szembeni 

egyenlő bánásmódot; 

21. hangsúlyozza, hogy az irányelv kiterjed a nyilvános helyen történő szoptatásra, és a 

szolgáltatók ezt a lehetőséget nem korlátozhatják; üdvözli azokat a nemzeti 

jogszabályokat, amelyek támogatják a nők azon jogát, hogy nyilvános helyen 

szoptassanak, és megismétli e jog fontosságát az idegenforgalmi ágazat tekintetében is; 

kifejezetten ösztönzi a tagállamokat, hogy fogadjanak el a nyilvános helyen történő 

szoptatás elleni diszkriminációt megelőző jogszabályokat, és azokat teljes körűen hajtsák 

végre; 

22. úgy véli, hogy pelenkázóhelyiségek ingyenes rendelkezésre bocsátása a nyilvános 

illemhelyeken elősegítené a befogadó közlekedés és idegenforgalom előmozdítását; úgy 

véli továbbá, hogy a pelenkázóhelyiségek kialakítását nem szabad egy adott nemhez 

kapcsolni; 

23. sajnálatosnak tartja a nyilvános illemhelyek és zuhanyzók silány higiéniai állapotát; 

felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen gyakorlati lépéseket e számos tagállamban fennálló 

és a befogadó közlekedést és idegenforgalmat akadályozó probléma megoldására; 

24. hangsúlyozza, hogy a pihenőhelyeknek és létesítményeknek nemi önkifejezéstől 

függetlenül mindenki számára hozzáférhetőnek és biztonságosnak kell lenniük, mivel ez 

előmozdítaná a befogadó idegenforgalmat és előmozdíthatja a nemek egyensúlyának 

javítását a közlekedési ágazatban; 

25. megjegyzi, hogy a más családtagok ápolását végzőknek – akik általában nők – gyakran 

bonyolult utakat kell megtervezniük és megtenniük, aminek okán az időbeosztást, a 

közlekedést és a hozzáférhetőséget érintő különleges követelmények lépnek fel; 

26. rámutat, hogy javítani kell a tömegközlekedési infrastruktúra hozzáférhetőségét, és fel kell 

számolni az akadályokat a közlekedési eszközökön belül, hogy a gyermekkel utazó szülők 

könnyebben használhassák azokat; kifejezetten felszólít olyan intézkedések 

meghozatalára, amelyek megkönnyítik a tömegközlekedés gyermekkocsival való 

hozzáférhetőségét; 

27. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a tömegközlekedési 

eszközök és az infrastruktúra nők és férfiak számára egyaránt hozzáférhető és megfelelő 

legyen, nemcsak végfelhasználókként és utasokként, hanem az ágazatban dolgozó 

szakemberekként is; 
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28. felhívja a Bizottságot, hogy a közlekedési eszközök kialakításának új követelményeire 

vonatkozó javaslat vagy megbízás kidolgozásakor vegye figyelembe a férfiak és a nők, 

illetve a mozgáskorlátozott személyek eltérő szükségleteit (pl. mindkét nem számára 

megfelelő mellékhelyiségek, terhes nők számára megközelíthető járművek, 

pelenkázóhelyiségek, megfelelő hely a babakocsi számára stb.); 

29. felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje a légitársaságok által kidolgozott, a terhes nők 

fedélzetre való felengedésére és út közbeni támogatásukra vonatkozó szabályokat, és 

tegyen lépéseket, hogy a légitársaságok biztosítsák, hogy e tekintetben összehangolt 

megközelítésmódot alkalmazzanak; 

30. felszólítja a Tanácsot, hogy fogadja el az utasok jogairól szóló rendelettel kapcsolatos 

parlamenti álláspontot arra vonatkozóan, hogy a repülőtéri csomagkezelők a kiszállást 

követően azonnal kötelesek legyenek visszaadni a babakocsikat az utasoknak vagy 

alternatív közlekedési eszközt biztosítani, hogy az utasoknak ne kelljen a gyerekeket az 

egész repülőtéren át, a csomagkiadásig kézben vinni; 

31. komoly aggodalmának ad hangot amiatt, hogy mind a tömegközlekedés, mind a konkrét 

igények alapján szerveződő közlekedés területén szóbeli és fizikai erőszak, többek között 

szexuális zaklatás fordul elő, még a közösségi gazdasággal összefüggésben is; 

32 kiemeli különösen azt, hogy a 2004/113/EKG irányelv 4. cikkének a szexuális zaklatásról 

– amely a tömegközlekedés esetében kiemelkedő fontossággal bír – szóló (3) bekezdése 

nem ad egyértelmű értelmezést az árukat vagy szolgáltatásokat nyújtó személy 

felelősségéről az olyan esetekben, amikor egy zaklató harmadik fél is szerepet játszik, aki 

nem az árukat vagy szolgáltatásokat nyújtó személy;  

33. felszólítja ezért a tagállamokat és a Bizottságot, hogy haladéktalanul foglalkozzanak a fent 

említett helyzetben felmerülő felelősség kérdésével és szolgáljanak a 2004/113/EK 

irányelvre vonatkozóan jobb értelmezéssel mind a zaklatás áldozatai, mind a szolgáltatók 

tekintetében; 

34. emlékeztet arra, hogy a biztonságos nyilvános terek és a biztonságos tömegközlekedés – 

mind nappal, mind éjszaka, a kiszolgáltatott személyekre és az elszigeteltebb helyszínekre 

és helyzetekre is kiterjedően – mindenki számára történő előmozdítása minden szint 

minden szereplőjének közös felelőssége; 

35. hangsúlyozza, hogy a biztonsági kérdéseknek, például a busz- és villamosmegállók és az 

azokhoz vezető utak megfelelő éjszakai kivilágításának fontos szerepet kell kapniuk a 

várostervezésben; 

36. úgy véli, hogy a nők számára elkülönített kocsik bevezetése nem jó módszer a 

tömegközlekedésen belül elkövetett szexuális zaklatás kezelésére; felhívja a tagállamokat, 

hogy a közlekedési és idegenforgalmi szolgáltatások területén elkövetett szexuális 

zaklatást átfogó politikák révén kezeljék, ideértve a megfelelő kocsi- és figyelmeztető 

rendszereket, a felügyelő személyzet növelését, az oktatást és a bűnüldözést; 

37. felhívja a közlekedési és idegenforgalmi szolgáltatókat a szexuális bűncselekményeket 

elkövetők kifejezett elítélésére és feljelentésére; 
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38. kéri elmélyültebb vita lefolytatását az internetszolgáltatók virtuális ismerkedési 

platformokon elkövetett zaklatás megelőzésével és felszámolásával kapcsolatos 

felelősségéről és e megelőzés és felszámolás javításában betöltendő szerepéről. 

39. elítéli a gyermekekkel utazók közlekedési szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 

mindennemű korlátozását; 

40. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a taxiszolgáltatások utasaira vonatkozó biztonsági 

előírások meghatározásakor alkalmazzanak rugalmas megközelítést, különösen a nők és a 

gyermekekkel utazók megkülönböztetésének elkerülése érdekében. 
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