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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-

Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 

ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Wara li kkunsidra l-Artikoli 10 u 19(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea (TFUE); 

2. Jinnota li l-Kummissjoni ppreżentat ir-rapport tagħha dwar l-applikazzjoni tad-

Direttiva 2004/113/KE b'dewmien twil wara l-ewwel rappurtar fl-2009; 

3. Ifakkar li minn dejjem kien hemm differenzi kbar bejn l-irġiel u n-nisa fir-rigward tal-

politika tat-trasport, inklużi xejriet ta' vvjaġġar, aċċess u għażla tal-mezzi tat-trasport, 

sigurtà, sikurezza u żbilanċ bejn il-ġeneri fl-impjiegi fis-settur tat-trasport; iħeġġeġ, 

għalhekk lill-Kummissjoni tikkunsidra l-ostakli u restrizzjonijiet kollha li jħabbtu 

wiċċhom magħhom in-nisa vjaġġaturi skont il-konklużjonijiet tal-Ħames Konferenza 

dwar kwistjonijiet tan-nisa fit-trasport f'Pariġi fl-2014; 

4. Jenfasizza li, filwaqt li l-istrateġija Orizzont 2020 għall-perjodu 2014-2020 hija strutturata 

biex twieġeb għall-isfidi tas-soċjetà li jeħtieġu soluzzjonijiet innovattivi, u filwaqt li ħafna 

mill-kwistjonijiet ta' mobilità bejn il-ġeneri u xejriet ta' vvjaġġar ġew studjati b'mod 

estensiv f'dawn l-aħħar snin, ingħatat attenzjoni limitata lill-iżvilupp ta' politiki, 

programmi u mandati speċifiċi għall-ġeneru; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni, u lill-kumpaniji tal-assigurazzjoni, biex ma jiddiskriminawx 

bejn il-ġeneri fir-rigward tal-prezzijiet tal-assigurazzjoni għall-inċidenti tal-karozzi, iżda 

jinkludu l-prestazzjoni tal-individwu fil-valutazzjonijiet tagħhom; 

6. Jiddispjaċih li trattament differenti bejn l-irġiel u n-nisa għadu jeżisti f'assikurazzjonijiet 

tal-ivvjaġġar, u li dan joħloq ostaklu għall-aċċess ugwali fis-settur tat-turiżmu, b'mod 

speċjali għan-nisa tqal; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tikkjarifika jekk l-attivitajiet ta' ekonomija kollaborattiva li qed 

jikbru b'rata mgħaġġla fis-setturi tat-trasport u tat-turiżmu humiex prodotti u servizzi li 

jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni u l-applikazzjoni tad-direttiva, u jekk il-fornituri tas-

servizz u pjattaformi online humiex responsabbli abbażi tagħha; 

8. Iħeġġeġ kunċetti innovattivi, bħal "mobilità tal-kura" u "analiżi tal-ippjanar tal-ivvjaġġar", 

li jappoġġaw it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' servizzi tat-trasport pubbliku aktar 

ibbilanċjati u responsivi u ppjanar urban aktar effiċjenti; jinsisti li valutazzjonijiet tal-

impatt regolari u sistematiċi abbażi tal-ġeneru huma essenzjali għat-tfassil u l-

implimentazzjoni ta' trasport newtrali għall-ġeneru fl-Istati Membri kollha; 

9. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex toħloq bażi tad-data aċċessibbli pubblikament 

dwar leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni relatata mal-ġeneri u d-deċiżjonijiet tal-Qorti 

tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea; 

10. Jenfasizza r-rwol ewlieni li jaqdu l-korpi tal-ugwaljanza fl-iżgurar tal-infurzar tal-
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ugwaljanza bejn il-ġeneri għall-persuni kollha li jgħixu fl-UE, u jistieden lill-Kummissjoni 

tgħin sabiex tiġi mħarsa l-indipendenza u l-effikaċja ta' dawn il-korpi fl-Istati Membri 

kollha; 

11. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri, inkluż fil-livell reġjonali u lokali, sabiex jagħtu lill-korpi 

nazzjonali tagħhom għall-ugwaljanza r-riżorsi suffiċjenti biex jipprovdu informazzjoni 

dwar proċedimenti ta' rimedju, u dwar il-firxa ta' servizzi ta' konsultazzjoni nazzjonali 

disponibbli għall-assistenza, f'konformità mad-direttiva; 

12. Jenfasizza r-rwol f'dan il-qasam tal-istituzzjonijiet lokali u reġjonali, bħala fornituri tas-

servizzi, regolaturi u partijiet għal spezzjonijiet, fir-rigward tal-aspetti bażiċi tat-trasport u 

t-turiżmu; 

13. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' għarfien b'rabta ma' din id-direttiva fl-Istati Membri, u 

jħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti fil-livelli kollha biex iqajmu kuxjenza dwar id-

drittijiet u l-obbligi skont din id-direttiva; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni tiġbor eżempji tal-aħjar prattiki biex tiġi żgurata applikazzjoni 

aħjar tad-direttiva, u biex tkompli bl-isforzi tagħha biex jiġu unifikati d-definizzjonijiet u 

l-kunċetti fir-rigward ta' din il-kwistjoni; jenfasizza r-rwol u l-kompetenza tal-Istitut 

Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) sabiex jinkiseb dan l-objettiv; 

15. Ifakkar li n-nisa jirrappreżentaw biss 22 % tal-forza tax-xogħol fis-settur tat-trasport tal-

UE, u dan jirrifletti l-fatt li n-numru ta' nisa li jokkupaw impjiegi tekniċi u operattivi huwa 

partikolarment baxx (inqas minn 10 %); iħeġġeġ, għalhekk, it-teħid ta' miżuri ambizzjużi 

u kontinwi biex titjieb l-attrazzjoni tas-settur tat-trasport għal impjegati nisa prospettivi; 

16. Ifakkar li l-promozzjoni ta' aċċess ugwali għan-nisa għal oġġetti u servizzi pubbliċi u 

privati għandha tkun ibbażata fuq ir-rikonoxximent tad-drittijiet, tal-għażliet ħtiġijiet u 

esperjenzi differenti tan-nisa u l-bniet, u li dan għandu jiġi garantit mingħajr ma jiġu 

ppreġudikati d-drittijiet fundamentali tagħhom; 

17. Jitlob lill-Kummissjoni tapplika għall-politika tat-trasport u għall-fondi ġestiti mid-DĠ 

MOVE strateġija globali li tiffavorixxi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, simili għal dik 

li tinsab fis-seħħ bħalissa fl-implimentazzjoni tal-programm Orizzont 2020; 

18. Jenfasizza l-fatt li, filwaqt li l-istatistika uffiċjali turi li l-ħtiġijiet ta' mobilità u xejriet ta' 

vvjaġġar tan-nisa u l-irġiel ivarjaw ħafna, ftit li xejn tingħata attenzjoni lil din il-kwistjoni, 

kemm fil-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni kif ukoll fil-politiki tat-trasport pubbliku 

ta' ħafna mill-Istati Membri; 

19. Ifakkar li n-nisa huma l-utenti prinċipali tas-servizzi tat-trasport pubbliku madwar l-UE; 

jistieden lill-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali jqisu b'mod speċifiku l-bżonnijiet 

tan-nisa meta jfasslu u jiżviluppaw is-servizzi tagħhom tat-trasport pubbliku; jistieden lill-

Kummissjoni tinkludi kif xieraq id-dimensjoni tal-ġeneru fl-approċċ ewlieni tagħha tal-

leġiżlazzjoni dwar it-trasport fl-UE; 

20. Iqis li, sabiex jiġu pprovduti servizzi ta' trasport u ta' turiżmu li huma ħielsa minn 

diskriminazzjoni skont il-ġeneru, huwa essenzjali li l-fornituri ta' servizzi kkonċernati 

jimplimentaw strateġiji globali li jiżguraw trattament ugwali tal-klijenti u tal-fornituri, kif 
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ukoll tal-konsumaturi; 

21. Jenfasizza li t-treddigħ fil-pubbliku huwa kopert b'din id-direttiva u ma għandux ikun 

ristrett minn fornituri tas-servizzi; jilqa' l-leġiżlazzjoni nazzjonali li tappoġġa d-dritt tan-

nisa li jreddgħu fil-pubbliku, u jtenni l-importanza ta' dan id-dritt għas-settur tat-turiżmu; 

iħeġġeġ bil-qawwa lill-Istati Membri jadottaw u jimplimentaw bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni li 

tipprevjeni d-diskriminazzjoni kontra t-treddigħ fil-pubbliku; 

22. Iqis li l-provvista ta' faċilitajiet għat-tibdil tal-ħwejjeġ tat-trabi fit-toilets pubbliċi kollha u 

mingħajr ħlas tgħin biex tippromwovi trasport u turiżmu inklużiv; iqis, barra minn hekk, li 

faċilitajiet bħal dawn ma għandhomx ikunu marbuta ma' ġeneru speċifiku; 

23. Jiddeplora l-livell baxx ta' iġjene f'faċilitajiet pubbliċi tat-toilets u tax-xower; jistieden lill-

Kummissjoni tieħu passi prattiċi biex tingħeleb din il-problema li għadha tippersisti 

f'bosta Stati Membri u tfixkel turiżmu u trasport inklużivi; 

24. Jenfasizza li faċilitajiet ta' waqfien u ta' mistrieħ għandhom ikunu aċċessibbli u sikuri 

għall-persuni kollha irrispettivament mill-ġeneru, peress li dawn jippromwovu turiżmu 

inklużiv u jistgħu jippromwovu bilanċ aħjar fl-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-settur tat-

trasport; 

25. Jinnota li l-persuni, normalment nisa, responsabbli biex jieħdu ħsieb membri oħra tal-

familja ħafna drabi jridu jippjanaw u jwettqu vjaġġi kumplessi, b'rekwiżiti speċifiċi ta' 

żmien, trasport u aċċessibilità; 

26. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li tittejjeb l-aċċessibilità tat-trasport pubbliku, u biex 

jitneħħew l-ostakoli abbord mezzi tat-trasport, sabiex dawn isiru aktar faċli biex wieħed 

jużahom għal ġenituri li jivvjaġġaw bit-tfal; jitlob, b'mod partikolari, għal miżuri li 

jiżguraw aċċessibilità xierqa għal pushchairs fil-qasam tat-trasport pubbliku; 

27. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-vetturi u l-infrastruttura tat-

trasport pubbliku jkunu ugwalment aċċessibbli u adattati għal nisa u rġiel, mhux biss 

bħala utenti finali u passiġġieri, iżda wkoll bħala professjonisti li jaħdmu fis-settur; 

28. Jistieden lill-Kummissjoni biex, meta tipproponi jew tagħti mandati għal rekwiżiti ġodda 

tad-disinn għal vetturi, servizzi u infrastrutturi tat-trasport, tqis il-bżonnijiet differenti tal-

irġiel u n-nisa, kif ukoll tal-persuni b'mobilità mnaqqsa (jiġifieri toilets adattati għaż-żewġ 

ġeneri, vetturi aċċessibbli għan-nisa tqal, faċilitajiet għat-tibdil tal-ħwejjeġ għat-trabi, 

spazju għall-pramms, eċċ.); 

29. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta r-regoli tal-linji tal-ajru dwar l-awtorizzazzjoni tan-

nisa tqal fuq it-titjiriet, u dwar l-għajnuna lilhom matul it-titjiriet, u tieħu passi biex il-linji 

tal-ajru jiġu mġiegħla jiżguraw approċċ armonizzat f'dan ir-rigward; 

30. Jistieden lill-Kunsill jadotta l-pożizzjoni tal-Parlament dwar ir-Regolament dwar id-

Drittijiet tal-Passiġġieri fir-rigward tal-obbligu ta' operaturi tal-ajruport li jirritornaw 

pramms lill-passiġġieri immedjatament wara l-iżbark, jew jipprovdu mezzi alternattivi tat-

trasport biex il-passiġġieri ma jkollhomx iġorru t-tfal tul l-ajruport, sakemm dawn jilħqu 

ż-żona ta' rkuprar tal-bagalji; 
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31. Jesprimi tħassib serju dwar il-fatt li każijiet ta' vjolenza verbali u fiżika, inkluż il-fastidju 

sesswali, iseħħu kemm fit-trasport pubbliku kif ukoll fit-trasport fuq talba, inkluż fil-

kuntest tal-ekonomija kollaborattiva; 

32 Jenfasizza, b'mod partikolari, li l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 2004/113/KE, dwar il-

fastidju sesswali, li huwa ta' importanza kbira għas-settur tat-trasport pubbliku, m'għandux 

interpretazzjoni ċara ta' responsabilità għal fornituri ta' prodotti u servizzi f'każijiet li 

jinvolvu lil partijiet terzi li jagħtu fastidju, li ma jkunux il-fornituri ta' prodotti u servizzi; 

33. Jistieden għalhekk lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jindirizzaw b'mod urġenti l-

kwistjonijiet tar-responsabilità fil-kuntesti msemmija hawn fuq, kif ukoll biex ikun hemm 

interpretazzjoni aħjar tad-Direttiva 2004/113/KE kemm għal vittmi ta' fastidju kif ukoll 

għal fornituri tas-servizzi; 

34. Ifakkar li l-promozzjoni ta' spazji pubbliċi sikuri u tranżitu pubbliku sikur għal kulħadd, 

matul il-ġurnata kif ukoll billejl, b'mod partikolari għal persuni vulnerabbli u f'postijiet u 

sitwazzjonijiet aktar iżolati, hija responsabilità kondiviża mill-atturi kollha fil-livelli 

kollha; 

35. Jenfasizza li l-kwistjonijiet ta' sikurezza għandu jkollhom rwol importanti fl-ippjanar 

urban, filwaqt li tiġi żgurata, pereżempju, il-provvista ta' dawl adegwat billejl f'waqfiet 

tax-xarabank u tat-tramm, u fit-toroq lejnhom jew minnhom; 

36. Iqis li l-vaguni segregati għan-nisa mhumiex mod tajjeb biex jiġi eliminat il-fastidju 

sesswali fit-trasport pubbliku; jistieden lill-Istati Membri jeliminaw il-fastidju sesswali fit-

trasport u s-servizzi turistiċi permezz ta' politiki komprensivi li jinkludu vaguni adegwati 

u sistemi ta' twissija, aktar persunal ta' sorveljanza, edukazzjoni, u infurzar tal-liġi; 

37. Jistieden lill-fornituri tat-trasport u ta' servizzi turistiċi b'mod espliċitu sabiex 

jikkundannaw u jħarrku trasgressuri sesswali; 

38. Jistieden dibattitu legali aktar profond dwar ir-responsabilità tal-fornituri ta' servizzi tal-

internet għall-prevenzjoni u l-eliminazzjoni ta' fastidju fl-użu ta' pjattaformi virtwali għal 

relazzjonijiet, u dwar ir-rwol li jista' jkollhom fit-titjib ta' dan it-tip ta' prevenzjoni u 

trażżin; 

39. Jikkundanna kwalunkwe restrizzjoni fl-aċċess għas-servizzi tat-trasport għall-passiġġieri li 

jivvjaġġaw bit-tfal; 

40. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jieħdu approċċ flessibbli li jirregola r-rekwiżiti tas-

sikurezza għal passiġġieri ta' servizzi tat-taksi, speċifikament biex tiġi evitata d-

diskriminazzjoni tan-nisa u l-passiġġieri li jivvjaġġaw bit-tfal. 
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