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SUGGESTIES 
 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie rechten 

van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. gezien artikel 10 en artikel 19, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), 

2. merkt op dat de Commissie haar verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/113/EG 

pas lang na haar eerste verslag van 2009 heeft ingediend; 

3. herinnert eraan dat er met betrekking tot het vervoersbeleid altijd grote verschillen tussen 

mannen en vrouwen hebben bestaan, bijvoorbeeld wat betreft de reispatronen, de toegang 

tot en de keuze van het vervoermiddel, de veiligheid en de genderkloof in de 

werkgelegenheid in de vervoerssector; moedigt de Commissie daarom aan om rekening te 

houden met alle obstakels en beperkingen waar vrouwelijke reizigers mee te maken 

krijgen, overeenkomstig de conclusies van de vijfde conferentie over vrouwenkwesties in 

het vervoer van 2014 in Parijs; 

4. onderstreept dat de Horizon 2020-strategie voor de periode 2014-2020 een antwoord 

beoogt te bieden op maatschappelijke uitdagingen die innovatieve oplossingen vergen, en 

dat veel van de kwesties in verband met gendergerelateerde mobiliteit en reispatronen de 

afgelopen jaren weliswaar uitgebreid zijn onderzocht, maar dat er weinig aandacht is 

besteed aan het ontwikkelen van genderspecifieke beleidsmaatregelen, programma's en 

bevoegdheden; 

5. vraagt de Commissie en verzekeringsmaatschappijen om wat de tarieven voor 

autoverzekeringen tegen ongevallen betreft, geen onderscheid te maken tussen mannen en 

vrouwen, maar bij hun beoordeling te kijken naar de prestaties van de persoon in kwestie; 

6. betreurt het dat mannen en vrouwen nog steeds verschillend worden behandeld met 

betrekking tot reisverzekeringen en dat dit een belemmering vormt voor gelijke toegang in 

de toeristische sector, met name voor zwangere vrouwen; 

7. vraagt de Commissie te verduidelijken of de activiteiten van de snel groeiende 

deeleconomie in de vervoerssector en de toeristische sector goederen en diensten zijn die 

onder het toepassingsgebied en de toepassing van de richtlijn vallen, en of de aanbieders 

van de diensten en de betrokken internetplatforms op grond daarvan aansprakelijk zijn; 

8. moedigt innovatieve concepten zoals zorgmobiliteit en reisplanningsanalyse aan, die het 

ontwerpen en implementeren van billijkere en responsievere openbaarvervoersdiensten en 

efficiëntere stedenplanning ondersteunen; is stellig van mening dat regelmatige en 

systematische gendereffectbeoordelingen essentieel zijn voor het ontwerpen en 

implementeren van genderneutraal vervoer in alle lidstaten; 

9. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om een openbaar toegankelijke databank te 

creëren van wetgeving tegen gendergerelateerde discriminatie en desbetreffende arresten 

van het Europees Hof van Justitie; 
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10. benadrukt dat organen voor de bevordering van gelijke behandeling een belangrijke rol 

spelen bij de handhaving van gendergelijkheid voor iedereen die in de EU woont, en 

vraagt de Commissie de onafhankelijkheid en effectiviteit van deze organen te helpen 

waarborgen; 

11. moedigt de lidstaten, ook op regionaal en lokaal niveau, aan om hun nationale organen 

voor de bevordering van gelijke behandeling voldoende middelen ter beschikking te 

stellen om informatie te verstrekken over rechtsmiddelen en over de diverse 

adviesdiensten die ter beschikking staan om te helpen bij de naleving van de richtlijn op 

nationaal niveau; 

12. benadrukt de rol die lokale en regionale instellingen op dit gebied spelen – als 

dienstverleners, toezichthouders en inspectiediensten – wat de basisaspecten van vervoer 

en toerisme betreft; 

13. betreurt de gebrekkige bekendheid van de richtlijn in de lidstaten en moedigt de bevoegde 

autoriteiten op alle niveaus aan om mensen bewust te maken van hun rechten en plichten 

uit hoofde van de richtlijn; 

14. vraagt de Commissie voorbeelden van best practices te verzamelen om voor een beter 

toepassing van de richtlijn te zorgen, en verder te werken aan uniforme definities en 

begrippen ter zake; wijst op de rol en de bevoegdheid van het Europees Instituut voor 

gendergelijkheid (EIGE) bij het verwezenlijken van die doelstelling; 

15. brengt in herinnering dat vrouwen slechts 22 % van het personeel in de vervoerssector in 

de EU uitmaken, wat te wijten is aan het feit dat het aandeel vrouwen in technische en 

operationele banen bijzonder laag is (minder dan 10 %); vraagt daarom dat er ambitieuze 

en doorlopende maatregelen worden genomen om de vervoerssector aantrekkelijker te 

maken voor potentiële vrouwelijke werknemers; 

16. brengt in herinnering dat de bevordering van gelijke toegang van vrouwen tot publieke en 

particuliere goederen en diensten moet zijn gebaseerd op de erkenning van de 

verschillende keuzes, behoeften en ervaringen van vrouwen en meisjes, en moet worden 

gegarandeerd zonder hun grondrechten te ondermijnen; 

17. vraagt de Commissie om op het vervoersbeleid en de fondsen die door DG MOVE 

worden beheerd, een algemene strategie ter bevordering van de gelijkheid van mannen en 

vrouwen toe te passen die vergelijkbaar is met de strategie die momenteel bij de 

tenuitvoerlegging van het Horizon 2020-programma wordt gevolgd; 

18. wijst erop dat, hoewel uit de officiële statistieken blijkt dat de mobiliteitsbehoeften en 

reispatronen van vrouwen en mannen sterk uiteenlopen, daar zeer weinig aandacht aan 

wordt besteed in de wetgevingsvoorstellen van de Commissie en in het 

openbaarvervoersbeleid van de meeste lidstaten; 

19. brengt in herinnering dat vrouwen overal in de EU de voornaamste gebruikers van 

openbaarvervoersdiensten zijn; vraagt de lokale, regionale en nationale overheden 

specifiek rekening te houden met de mobiliteitsbehoeften van vrouwen wanneer zij hun 

openbaarvervoersdiensten ontwerpen en ontwikkelen; vraagt de Commissie de 
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genderdimensie naar behoren te integreren in haar algemene aanpak van de 

vervoerswetgeving in de EU; 

20. acht het, om vervoers- en toeristische diensten aan te bieden die vrij zijn van 

genderdiscriminatie, essentieel dat ondernemingen algemene strategieën toepassen die een 

gelijke behandeling van zowel de klanten en de leveranciers als de consumenten 

garanderen; 

21. benadrukt dat borstvoeding in het openbaar onder de richtlijn valt en niet door 

dienstverleners aan beperkingen mag worden onderworpen; verwelkomt nationale 

wetgeving ter ondersteuning van het recht van vrouwen om in het openbaar borstvoeding 

te geven en herhaalt dat dit recht belangrijk is voor de toeristische sector; beveelt de 

lidstaten ten zeerste aan wetgeving aan te nemen en volledig ten uitvoer te leggen om 

discriminatie met betrekking tot het geven van borstvoeding in het openbaar te 

voorkomen; 

22. is van oordeel dat het gratis aanbieden van faciliteiten om baby's te verschonen in alle 

openbare toiletten inclusief vervoer en toerisme zou helpen bevorderen; is voorts van 

mening dat dergelijke faciliteiten niet aan een bepaald gender mogen worden verbonden; 

23. betreurt de slechte hygiënische toestand van openbare toiletten en douchefaciliteiten; 

vraagt de Commissie praktische maatregelen te nemen om dit probleem, dat in veel 

lidstaten aanhoudt en inclusief toerisme en vervoer in de weg staat, te verhelpen; 

24. benadrukt dat rustplaatsen en -voorzieningen toegankelijk en veilig moeten zijn voor 

iedereen, ongeacht de genderexpressie, aangezien op deze manier inclusief toerisme wordt 

bevorderd en een beter genderevenwicht in de vervoerssector in de hand kan worden 

gewerkt; 

25. merkt op dat personen – doorgaans vrouwen – die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor 

familieleden vaak ingewikkelde verplaatsingen moeten plannen en ondernemen met 

specifieke vereisten op het vlak van tijd, vervoer en toegankelijkheid; 

26. wijst erop dat de openbaarvervoersinfrastructuur beter toegankelijk moet worden en dat 

obstakels aan boord van vervoermiddelen moeten worden weggenomen om het voor 

ouders die met kinderen onderweg zijn, gemakkelijker te maken om er gebruik van te 

maken; vraagt met name om maatregelen om het openbaar vervoer voldoende 

toegankelijk te maken voor kinderwagens; 

27. vraagt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat openbaarvervoermiddelen en de 

openbaarvervoersinfrastructuur even toegankelijk zijn voor en afgestemd zijn op vrouwen 

en mannen, niet alleen voor eindgebruikers en passagiers, maar ook voor mensen die in 

het openbaar vervoer werken; 

28. vraagt de Commissie om bij het voorstellen of opleggen van nieuwe ontwerpvereisten 

voor vervoersmiddelen, -diensten of -infrastructuur rekening te houden met de 

verschillende behoeften van mannen en vrouwen en personen met een verminderde 

mobiliteit (bv. voor beide geslachten geschikte toiletten, voor zwangere vrouwen 

toegankelijke voertuigen, verschoningsvoorzieningen, ruimte voor kinderwagens, enz.); 
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29. vraagt de Commissie de regels van luchtvaartmaatschappijen inzake het aan boord laten 

gaan van zwangere vrouwen en bijstand aan zwangere vrouwen tijdens de vlucht te 

evalueren en maatregelen te nemen opdat luchtvaartmaatschappijen in dit verband voor 

een geharmoniseerde aanpak zorgen; 

30. vraagt de Raad het standpunt van het Parlement betreffende de verordening inzake 

passagiersrechten aan te nemen wat betreft de plicht voor afhandelaars op luchthavens om 

kinderwagens meteen na het van boord gaan terug te geven aan de passagiers of te zorgen 

voor een alternatieve vervoerswijze, om te voorkomen dat passagiers kinderen tot aan de 

bagageband door de luchthaven moeten dragen; 

31. uit zijn ernstige bezorgdheid over het feit dat er zich zowel in het openbaar vervoer als in 

het vervoer op aanvraag, met inbegrip van de deeleconomie, gevallen van verbaal en 

fysiek geweld, met inbegrip van seksuele intimidatie, voordoen; 

32 wijst er met name op dat artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2004/113/EG betreffende seksuele 

intimidatie, dat van het grootste belang is voor het openbaar vervoer, geen duidelijke 

interpretatie verschaft van de aansprakelijkheid van aanbieders van goederen en diensten 

in gevallen waarin niet de aanbieder, maar een derde de dader is; 

33. vraagt de lidstaten en de Commissie daarom dringend de aansprakelijkheidskwesties in 

bovengenoemde gevallen aan te pakken en een betere interpretatie van Richtlijn 

2004/113/EG te verschaffen voor zowel de slachtoffers van intimidatie als de aanbieders 

van goederen en diensten; 

34. brengt in herinnering dat het bevorderen van een veilige openbare ruimte en veilig 

openbaar vervoer voor iedereen – zowel overdag als 's nachts, in het bijzonder voor 

kwetsbare personen en op geïsoleerde plaatsen en in geïsoleerde situaties – een gedeelde 

verantwoordelijkheid is van alle actoren op alle niveaus; 

35. benadrukt dat veiligheidskwesties een belangrijke rol moeten spelen bij stedelijke 

planning, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat bus- en tramhaltes en toegangspaden 

's nachts voldoende verlicht zijn; 

36. is van mening dat gescheiden wagons voor vrouwen geen goede manier zijn om seksuele 

intimidatie in het openbaar vervoer aan te pakken; vraagt de lidstaten seksuele intimidatie 

in het vervoer en het toerisme aan te pakken met alomvattend beleid, waaronder adequate 

wagons en alarmsystemen, meer toezichthoudend personeel, educatie en wetshandhaving; 

37. vraagt aanbieders van vervoers- en toeristische diensten zedendelinquenten uitdrukkelijk 

te veroordelen en aan te klagen; 

38. vraagt om een grondigere juridische discussie over de verantwoordelijkheid van 

internetproviders voor de preventie en bestrijding van intimidatie met behulp van virtuele 

relatieplatforms, en over de rol die zij kunnen spelen bij het verbeteren van die preventie 

en bestrijding; 

39. veroordeelt iedere beperking van de toegang tot vervoersdiensten voor passagiers die met 

kinderen onderweg zijn; 
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40. moedigt de lidstaten aan om flexibiliteit te betrachten bij het vaststellen van 

veiligheidsvoorschriften voor passagiers van taxidiensten, in het bijzonder ter voorkoming 

van discriminatie van vrouwen en passagiers die met kinderen onderweg zijn. 
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