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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un dzimumu 

līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 10. pantu un 19. panta 

1. punktu, 

2. norāda, ka pēc pirmā ziņojuma 2009. gadā Komisija ar lielu kavēšanos iesniegusi 

ziņojumu par Direktīvas 2004/113/EK piemērošanu; 

3. atgādina, ka vienmēr ir bijušas būtiskas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm saistībā ar 

transporta politiku, tostarp ceļošanas paradumiem, transporta veidu pieejamību un izvēli, 

drošību, drošumu un transporta jomā nodarbināto dzimumu nelīdzsvarotību; tādēļ mudina 

Komisiju izvērtēt visus šķēršļus un ierobežojumus, ar kuriem saskaras ceļojošas sievietes 

un kas izriet no secinājumiem 2014. gadā Parīzē notikušajā Piektajā konferencē par 

problēmām, ar kurām saskaras sievietes transporta nozarē; 

4. uzsver — kaut arī programma „Apvārsnis 2020” 2014.–2020. gadam ir strukturēta tā, lai 

reaģētu uz sabiedrības problēmām, kurām nepieciešami inovatīvi risinājumi, un lai gan 

daudzas mobilitātes problēmas un ceļošanas paradumi pēdējo gadu laikā ir plaši pētīti, 

maz uzmanības pievērsts ar dzimumu saistītu politikas virzienu, programmu un darbības 

uzdevumu izstrādei; 

5. aicina Komisiju un apdrošināšanas sabiedrības neīstenot diskrimināciju dzimuma dēļ, kad 

tiek noteikta cena transportlīdzekļa nelaimes gadījumu apdrošināšanai, bet gan to 

novērtējumos ņemt vērā konkrētās personas sniegumu; 

6. pauž nožēlu, ka ceļojumu apdrošināšanā joprojām valda atšķirīga attieksme pret vīriešiem 

un sievietēm un tas rada šķēršļus vienlīdzīgai piekļuvei tūrisma nozarei, jo īpaši 

grūtniecēm; 

7. aicina Komisiju noskaidrot, vai strauji augošās kopīgošanas ekonomikas darbības 

transporta un tūrisma nozarē nav preces un pakalpojumi, uz kuriem attiecas direktīva un 

kas ietilpst tās piemērošanas jomā, un vai pakalpojumu sniedzējiem un tiešsaistes 

platformām nerodas no direktīvas izrietošas saistības; 

8. aicina ieviest inovatīvas koncepcijas, piemēram, aprūpes jomas mobilitāti un brauciena 

plānošanas analīzi, ar kurām tiktu atbalstīta vienlīdzīgāku un piemērotāku sabiedriskā 

transporta pakalpojumu izstrāde un īstenošana un efektīvāka pilsētplānošana; uzstāj, ka 

regulāri un sistemātiski dzimumu līdztiesības ietekmes novērtējumi ir būtiski, lai 

izstrādātu un īstenotu dzimumneitrālu transporta sistēmu visās dalībvalstīs; 

9. atkārtoti aicina Komisiju izveidot publiski pieejamu datubāzi, kas aptvertu ar dzimumu 

saistītus diskrimināciju aizliedzošus tiesību aktus un Eiropas Savienības Tiesas 

spriedumus; 

10. uzsver par līdztiesību atbildīgo struktūru lomu visu ES dzīvojošo cilvēku dzimumu 

līdztiesības nodrošināšanā un aicina Komisiju sniegt atbalstu šo struktūru neatkarības un 
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efektivitātes nodrošināšanai visās dalībvalstīs; 

11. mudina dalībvalstis, tostarp reģionālā un vietējā līmenī, par līdztiesību atbildīgās valsts 

struktūras nodrošināt ar pietiekamiem resursiem, kas tām nepieciešami informācijas 

sniegšanai par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un par pieejamo konsultatīvo pakalpojumu 

klāstu, tādējādi nodrošinot atbilstību direktīvai valsts līmenī; 

12. uzsver lomu, kāda šajā jomā ir vietējām un reģionālām iestādēm kā pakalpojumu 

sniedzējiem, regulatoriem un pusēm veicamajās pārbaudēs attiecībā uz transporta un 

tūrisma jomas pamataspektiem; 

13. pauž nožēlu par to, ka dalībvalstīs trūkst izpratnes par šo direktīvu, un mudina 

kompetentās iestādes visos līmeņos veicināt informētību par tajā paredzētajām tiesībām un 

pienākumiem; 

14. aicina Komisiju apkopot paraugprakses piemērus, lai nodrošinātu direktīvas labāku 

piemērošanu, un turpināt centienus saskaņot definīcijas un koncepcijas attiecībā uz šo 

jautājumu; uzsver Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) lomu un kompetenci šā 

mērķa sasniegšanā; 

15. atgādina, ka sievietes veido tikai 22 % no darbaspēka kopējā apjoma ES transporta nozarē, 

atspoguļojot to, ka sieviešu skaits ir īpaši zems tehniskās un ekspluatācijas jomas darbos 

(mazāk nekā 10 %); tādēļ mudina veikt pastāvīgus un vērienīgus pasākumus, lai uzlabotu 

transporta nozares pievilcību iespējamām darbiniecēm sievietēm; 

16. atgādina, ka procesam sieviešu vienlīdzīgas piekļuves veicināšanai publiskā un privātā 

sektora precēm un pakalpojumiem jābūt balstītam uz to, ka tiek atzītas sieviešu un 

meiteņu atšķirīgās izvēles, vajadzības un pieredze, un šāda piekļuve ir jāgarantē, 

neierobežojot viņu pamattiesības; 

17. aicina Komisiju transporta politikai un MOVE ĢD pārvaldītajiem līdzekļiem piemērot 

globālu stratēģiju par labu vīriešu un sieviešu līdztiesībai, kas būtu līdzīga pašlaik spēkā 

esošajai stratēģijai saistībā ar programmas „Apvārsnis 2020” īstenošanu; 

18. uzsver — kaut arī oficiālā statistika liecina, ka sieviešu un vīriešu mobilitātes vajadzības 

un ceļošanas paradumi ir ļoti atšķirīgi, šim jautājumam pievērsts ļoti maz uzmanības gan 

Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikumos, gan lielākās daļas dalībvalstu valsts 

transporta politikā; 

19. atgādina, ka sievietes ir sabiedriskā transporta pakalpojumu galvenās lietotājas visā ES; 

aicina vietējās, reģionālās un valsts iestādes īpaši ņemt vērā sieviešu mobilitātes 

vajadzības, izstrādājot un attīstot savus sabiedriskā transporta pakalpojumus; aicina 

Komisiju pienācīgi ņemt vērā dzimumu dimensiju, kad tā nosaka pamatpieeju transporta 

regulējumam Eiropas Savienībā; 

20. uzskata — lai piedāvātu transporta un tūrisma pakalpojumus bez dzimuma 

diskriminācijas, attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi ieviest globālas 

stratēģijas, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret klientiem un pakalpojumu sniedzējiem, 

kā arī patērētājiem; 
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21. uzsver, ka direktīva attiecas uz barošanu ar krūti publiskās vietās un pakalpojumu 

sniedzējiem tā nav jāierobežo; atzinīgi vērtē valsts tiesību aktus, kas atbalsta sieviešu 

tiesības barošanai ar krūti publiskās vietās, un uzver šo tiesību nozīmi tūrisma nozarei; 

stingri mudina dalībvalstis pieņemt un pilnībā īstenot tiesību aktus, novēršot 

diskrimināciju par barošanu ar krūti publiskās vietās; 

22. uzskata, ka bez maksas izmantojamas bērnu pārtīšanas telpas visās publiskajās tualetēs 

palīdzētu veicināt visiem pieejamāku transportu un tūrismu; turklāt uzskata, ka šādas 

telpas nedrīkstētu būt saistītas ar konkrētu dzimumu; 

23. pauž nožēlu par sliktajiem higiēnas apstākļiem sabiedriskajās tualetēs un dušas telpās; 

aicina Komisiju veikt praktiskus pasākumus, lai pārvarētu šo problēmu, kas vēl arvien 

pastāv daudzās dalībvalstīs un kavē iekļaujošu tūrismu un transportu; 

24. uzsver, ka atpūtas vietām un iespējām ir jābūt pieejamām un drošām visām personām 

neatkarīgi no dzimuma, jo tas varētu veicināt iekļaujošu tūrismu un palīdzētu uzlabot 

dzimumu līdzsvaru transporta nozarē; 

25. norāda, ka personām, kuru ziņā ir rūpēties par citiem ģimenes locekļiem, un parasti tās ir 

sievietes, bieži vien ir jāplāno un jāveic sarežģīti braucieni ar konkrētām laika, transporta 

un pieejamības prasībām; 

26. norāda uz nepieciešamību uzlabot sabiedriskā transporta infrastruktūras pieejamību un 

likvidēt šķēršļus pašos transporta līdzekļos, lai tos vieglāk varētu izmantot vecāki, kuri 

ceļo ar bērniem; jo īpaši aicina veikt pasākumus, lai sabiedriskā transporta jomā 

nodrošinātu pienācīgu piekļuvi ar bērnu ratiņiem; 

27. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka sabiedriskā transporta līdzekļi un 

infrastruktūra ir vienlīdz pieejami un pielāgoti sievietēm un vīriešiem, turklāt ne tikai kā 

gala lietotājiem un pasažieriem, bet arī kā šajā nozarē strādājošiem speciālistiem; 

28. aicina Komisiju ņemt vērā vīriešu un sieviešu, kā arī personu ar ierobežotām 

pārvietošanās spējām atšķirīgās vajadzības (proti, abiem dzimumiem pielāgotas tualetes, 

grūtniecēm pieejami transportlīdzekļi, bērnu pārtīšanas telpas, vieta bērnu ratiņiem u. c.), 

kad tā ierosina vai uzdod ieviest jaunas konstruktīvas prasības transportlīdzekļiem, 

pakalpojumiem vai infrastruktūrai; 

29. aicina Komisiju izvērtēt aviosabiedrību noteikumus par atļauju grūtniecēm lidot un par 

palīdzību viņām lidojumu laikā, un veikt pasākumus, lai aviosabiedrības nodrošinātu 

saskaņotu pieeju šim jautājumam; 

30. aicina Padomi pieņemt Parlamenta nostāju par pasažieru tiesību regulu attiecībā uz 

lidostas pakalpojumu sniedzēju pienākumu atdot bērnu ratiņus pasažieriem uzreiz pēc 

izkāpšanas vai nodrošināt alternatīvus risinājumus, lai bērnus nebūtu jānes pa lidostas 

teritoriju līdz bagāžas saņemšanas vietai; 

31. pauž nopietnas bažas par to, ka mutiskas un fiziskas vardarbības gadījumi, tostarp 

seksuāla uzmākšanās, notiek gan sabiedriskajā transportā, gan transportā pēc 

pieprasījuma, tostarp saistībā ar kopīgošanas ekonomiku; 
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32 jo īpaši uzsver, ka Direktīvas 2004/113/EK 4. panta 3. punktā par seksuālo uzmākšanos, 

kas ir ārkārtīgi svarīgs sabiedriskā transporta nozarei, nav sniegta skaidra interpretācija 

par preču un pakalpojumu sniedzēju atbildību gadījumos, kad uzmākšanās gadījumos 

iesaistītas trešās personas, kas nav preču un pakalpojumu sniedzēji; 

33. tāpēc aicina dalībvalstis un Komisiju steidzami risināt atbildības jautājumus iepriekš 

minētajos gadījumos, un nodrošināt Direktīvas 2004/113/EK labāku interpretēšanu gan 

aizskaršanas upuru, gan pakalpojumu sniedzēju interesēs; 

34. atgādina, ka drošas publiskās telpas un droša sabiedriskā transporta veicināšana gan dienā, 

gan naktī un jo īpaši attiecībā uz neaizsargātām personām un nomaļākās vietās un 

situācijās, ir visu dalībnieku kopīga atbildība visos līmeņos; 

35. uzsver, ka drošības jautājumiem ir nozīmīga loma pilsētplānošanā, piemēram, nodrošinot 

pienācīgu apgaismojumu tumšajā laikā pie autobusu un tramvaju pieturām un uz ceļiem 

uz un no tām; 

36. uzskata, ka tikai sievietēm paredzēti vagoni nav labs veids, lai risinātu problēmu par 

seksuālu uzmākšanos sabiedriskajā transportā; aicina dalībvalstis risināt problēmu par 

seksuālu uzmākšanos transporta un tūrisma pakalpojumu jomā ar visaptverošiem politikas 

pasākumiem, tostarp atbilstošiem vagoniem un trauksmes sistēmām, lielāku skaitu 

uzraudzības darbinieku, izglītošanu un tiesībaizsardzības pasākumiem; 

37. aicina transporta un tūrisma pakalpojumu sniedzējus nepārprotami nosodīt 

dzimumnoziegumu veicējus un izvirzīt viņiem apsūdzības; 

38. prasa īstenot plašāku juridisku diskusiju par interneta pakalpojumu sniedzēju atbildību, lai 

novērstu un apkarotu aizskaršanas gadījumos virtuālo attiecību platformās, kā arī par 

lomu, ko viņi varētu uzņemties, lai uzlabotu šādu novēršanu un apkarošanu; 

39. nosoda jebkādus ierobežojumus piekļuvei transporta pakalpojumiem pasažieriem, kuri 

ceļo ar bērniem; 

40. mudina dalībvalstis īstenot elastīgu pieeju, kad tās reglamentē drošības prasības pasažieru 

taksometru pakalpojumiem, jo īpaši, lai izvairītos no sieviešu un pasažieru ar bērniem 

diskriminācijas. 
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