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NÁVRHY 

 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. so zreteľom na článok 10 a článok 19 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ); 

2. poznamenáva, že Komisia predložila správu o uplatňovaní smernice 2004/113/ES 

s veľkým časovým odstupom od prvej správy z roku 2009; 

3. pripomína, že v oblasti dopravnej politiky existovali medzi ženami a mužmi vždy značné 

rozdiely vrátane rozdielov týkajúcich sa modelov cestovania, prístupu k dopravným 

prostriedkom a ich výberu, bezpečnosti a nerovnováhy v zamestnanosti žien a mužov 

v odvetví dopravy; nabáda preto Komisiu, aby v súlade so závermi piatej konferencie 

o problematike žien v doprave, ktorá sa konala v roku 2014 v Paríži, zohľadnila všetky 

prekážky a problémy, s ktorými sa stretávajú cestujúce ženy; 

4. zdôrazňuje, že hoci stratégia Horizont 2020 na roky 2014 až 2020 je štruktúrovaná tak, 

aby umožňovala reagovať na spoločenské výzvy, ktoré si vyžadujú inovatívne riešenia, 

a hoci mnohé otázky v rodovej štruktúre mobility a cestovania boli v uplynulých rokoch 

do značnej miery preskúmané, rozvoju rodovo špecifických politík, programov 

a mandátov sa venovala len obmedzená pozornosť; 

5. vyzýva Komisiu a poisťovacie spoločnosti, aby pri stanovovaní cien havarijného poistenia 

automobilov nerozlišovali medzi pohlaviami, ale aby radšej pri hodnotení zohľadňovali 

individuálny výkon; 

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v cestovnom poistení ešte stále prevláda rozdielne 

zaobchádzanie s mužmi a ženami, čo je prekážkou pre rovnaký prístup v odvetví 

cestovného ruchu, najmä pre tehotné ženy; 

7. vyzýva Komisiu, aby objasnila, či činnosti rozvíjajúceho sa hospodárstva spoločného 

využívania zdrojov v oblasti dopravy a cestovného ruchu predstavujú tovar a služby, 

na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti a uplatňovanie smernice, a či poskytovatelia 

služieb a súvisiace online platformy nesú na základe toho zodpovednosť; 

8. podporuje inovatívne koncepty, ako je „mobilita starostlivosti“ a „analýza plánovania 

cesty“, ktoré podporujú vytváranie a realizáciu spravodlivejších a primeranejších služieb 

verejnej dopravy a efektívnejšie územné plánovanie; trvá na tom, že pravidelné 

a systematické hodnotenia vplyvu rodového hľadiska majú zásadný význam pri vytváraní 

a realizácii rodovo neutrálnej dopravy vo všetkých členských štátoch; 

9. opakuje svoju výzvu Komisii, aby vytvorila verejne prístupnú databázu právnych 

predpisov a rozsudkov Európskeho súdneho dvora týkajúcich sa nediskriminácie občanov 

na základe pohlavia; 

10. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú orgány pre rovnosť pri presadzovaní rodovej 

rovnosti pre všetky osoby žijúce v EÚ, a vyzýva Komisiu, aby pomohla zaručiť 

nezávislosť a efektívnosť týchto orgánov vo všetkých členských štátoch; 
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11. nabáda členské štáty, aby aj na regionálnej a miestnej úrovni pridelili vnútroštátnym 

orgánom pre rovnosť dostatočné zdroje, ktoré im umožnia poskytovať informácie 

o opravných prostriedkoch a celej škále poradenských služieb, ktoré sú k dispozícii 

na pomoc pri dosahovaní súladu so smernicou; 

12. zdôrazňuje úlohu, ktorú v tejto oblasti zohrávajú miestne a regionálne inštitúcie – ako 

poskytovatelia služieb, regulačné orgány a strany zúčastňujúce sa kontrol – so zreteľom 

na základné aspekty dopravy a cestovného ruchu; 

13. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou informovanosťou o smernici v členských 

štátoch a vyzýva príslušné orgány na všetkých úrovniach, aby zvýšili povedomie 

o právach a povinnostiach vyplývajúcich z tejto smernice; 

14. vyzýva Komisiu, aby zbierala príklady najlepších postupov s cieľom zabezpečiť lepšie 

uplatňovanie smernice a pokračovať v úsilí o zjednotenie definícií a koncepcií v súvislosti 

s touto otázkou; zdôrazňuje úlohu a právomoci Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť 

(EIGE) pri dosahovaní tohto cieľa; 

15. pripomína, že ženy tvoria iba 22 % pracovnej sily v odvetví dopravy EÚ, čo odráža 

skutočnosť, že počet žien, ktoré zastávajú technické a prevádzkové miesta, je obzvlášť 

nízky (menej ako 10 %); naliehavo preto vyzýva, aby sa prijali ambiciózne a priebežné 

opatrenia, ktorými by sa zvýšila príťažlivosť zamestnania v odvetví dopravy pre ženy; 

16. pripomína, že podpora rovnosti prístupu žien k verejnému a súkromnému tovaru 

a službám sa musí zakladať na uznaní špecifických rozhodnutí, potrieb a skúseností žien 

a dievčat a musí byť zaručená bez ohrozenia ich základných práv; 

17. žiada Komisiu, aby v dopravnej politike a pri správe prostriedkov GR MOVE uplatňovala 

globálnu stratégiu na podporu rovnosti mužov a žien podobnú tej, ktorá sa v súčasnosti 

uplatňuje pri vykonávaní programu Horizont 2020; 

18. zdôrazňuje, že hoci z oficiálnych štatistík vyplýva, že potreby v oblasti mobility a vzorce 

cestovania žien a mužov sa značne líšia, tejto otázke sa venuje veľmi málo pozornosti tak 

v legislatívnych návrhoch Komisie, ako aj v politikách verejnej dopravy vo väčšine 

členských štátov; 

19. pripomína, že služby verejnej dopravy v celej EÚ využívajú predovšetkým ženy; vyzýva 

miestne, regionálne a národné orgány, aby pri navrhovaní a rozvoji služieb verejnej 

dopravy osobitne prihliadali na potreby žien v oblasti mobility; vyzýva Komisiu, 

aby do svojho základného prístupu k právnym predpisom v oblasti dopravy v EÚ dôsledne 

zahrnula rodový rozmer; 

20. domnieva sa, že na zaistenie toho, aby pri poskytovaní dopravných služieb a služieb 

cestovného ruchu nedochádzalo k rodovej diskriminácii, je nevyhnutné, aby príslušní 

poskytovatelia služieb uplatňovali globálne stratégie na zabezpečenie rovnakého 

zaobchádzania, ktoré sa budú vzťahovať na zákazníkov a poskytovateľov, ako aj 

na spotrebiteľov; 

21. zdôrazňuje, že smernica upravuje pravidlá dojčenia na verejnosti a poskytovatelia služieb 

ich nesmú obmedzovať; víta vnútroštátne právne predpisy, ktoré podporujú právo žien 
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dojčiť na verejnosti a opakovane zdôrazňuje význam tohto práva pre odvetvie cestovného 

ruchu; dôrazne nabáda členské štáty, aby prijali a v plnej miere vykonávali právne 

predpisy, ktoré zabránia diskriminácii žien z dôvodu dojčenia na verejnosti; 

22. domnieva sa, že k podpore inkluzívnej dopravy a cestovného ruchu by prispelo, keby bolo 

súčasťou všetkých verejných toaliet bezplatné vybavenie na prebaľovanie detí; okrem 

toho sa domnieva, že takéto vybavenie by sa nemalo spájať s konkrétnym pohlavím; 

23. vyjadruje poľutovanie nad zlým hygienickým stavom verejných toaliet a spŕch; vyzýva 

Komisiu, aby podnikla konkrétne kroky na riešenie tohto problému, ktorý pretrváva 

v mnohých členských štátoch a brzdí rozvoj inkluzívneho cestovného ruchu a dopravy; 

24. zdôrazňuje, že miesta a zariadenia na odpočinok musia byť prístupné a bezpečné 

pre všetky osoby bez ohľadu na rodové vyjadrenie, čo by prispelo k podpore inkluzívneho 

cestovného ruchu a mohlo by prispieť k zlepšeniu rodovej rovnováhy v odvetví dopravy; 

25. berie na vedomie, že osoby zodpovedné za starostlivosť o iných členov rodiny, čo sú 

obvykle ženy, často potrebujú naplánovať a uskutočniť komplexné cesty so špecifickými 

požiadavkami na časový harmonogram, dopravu a prístupnosť; 

26. poukazuje na to, že treba zlepšiť prístupnosť infraštruktúry verejnej dopravy a odstrániť 

prekážky v dopravných prostriedkoch, aby sa uľahčilo ich používanie pre rodičov 

cestujúcich s deťmi; žiada predovšetkým prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí primeraná 

prístupnosť verejnej dopravy pre detské kočíky; 

27. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby vozidlá verejnej dopravy 

a infraštruktúra verejnej dopravy boli rovnako prístupné a prispôsobené pre ženy 

aj mužov, a to nielen v úlohe koncových používateľov a cestujúcich, ale tiež v úlohe 

pracovníkov v tomto odvetví; 

28. vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní alebo stanovovaní nových konštrukčných 

požiadaviek pre dopravné prostriedky, služby alebo infraštruktúry brala do úvahy 

rozdielne potreby mužov a žien, ako aj osôb so zníženou pohyblivosťou (t. j. toalety 

prispôsobené pre obe pohlavia, prístupnosť vozidiel pre tehotné ženy, priestory 

na prebaľovanie, priestor pre detské kočíky atď.); 

29. vyzýva Komisiu, aby posúdila predpisy leteckých spoločností týkajúce sa pomoci 

tehotným ženám počas letu a podmienok ich vstupu na palubu a aby podnikla kroky 

na zabezpečenie harmonizovaného prístupu v tejto oblasti; 

30. vyzýva Radu, aby prijala pozíciu Parlamentu k nariadeniu o právach cestujúcich, pokiaľ 

ide o povinnosť pracovníkov obsluhy batožiny vrátiť cestujúcim detské kočíky ihneď 

po vystúpení z lietadla alebo poskytnúť alternatívny spôsob prepravy detí, aby cestujúci 

nemuseli deti niesť cez letisko až po výdaj batožiny; 

31. vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že vo verejnej doprave aj v doprave 

na objednávku dochádza k prípadom verbálneho a fyzického násilia vrátane sexuálneho 

obťažovania a že takéto prípady sa vyskytujú aj v kontexte hospodárstva spoločného 

využívania zdrojov; 
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32 osobitne zdôrazňuje, že v článku 4 ods. 3 smernice 2004/113/ES o sexuálnom obťažovaní, 

ktorý má mimoriadny význam z hľadiska odvetvia verejnej dopravy, chýba jasný výklad 

zodpovednosti poskytovateľov služieb a tovaru v prípadoch, keď dôjde k obťažovaniu 

treťou stranou, t. j. nie zo strany poskytovateľa tovaru a služieb; 

33. vyzýva preto členské štáty a Komisiu, aby naliehavo riešili otázky týkajúce sa 

zodpovednosti v uvedených situáciách a aby poskytli lepší výklad smernice 2004/113/ES 

pre obete obťažovania aj pre poskytovateľov služieb; 

34. pripomína, že podpora bezpečných verejných priestorov a bezpečnej verejnej dopravy pre 

všetkých – v denných i nočných hodinách, najmä pre zraniteľné osoby a v izolovanejších 

miestach a situáciách – je spoločnou zodpovednosťou všetkých zúčastnených strán 

na všetkých úrovniach; 

35. zdôrazňuje, že pri mestskom plánovaní by mali zohrávať dôležitú úlohu otázky 

bezpečnosti, napríklad zabezpečenie dostatočného osvetlenia autobusových 

a električkových zastávok a priľahlých chodníkov v nočných hodinách; 

36. domnieva sa, že oddelené vozne pre ženy nie sú vhodným spôsobom na riešenie 

sexuálneho obťažovania vo verejnej doprave; vyzýva členské štáty, aby problematiku 

sexuálneho obťažovania v dopravných službách a službách cestovného ruchu riešili 

prostredníctvom komplexných opatrení vrátane zaistenia primeraných vozňov 

a výstražných systémov, väčšieho počtu zamestnancov zabezpečujúcich dozor, 

vzdelávania a presadzovania práva; 

37. vyzýva poskytovateľov dopravných služieb a služieb cestovného ruchu, aby jasne odsúdili 

páchateľov sexuálnych trestných činov a podnikli voči nim právne kroky; 

38. vyzýva na hlbšiu právnu diskusiu o zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb 

za prevenciu a potláčanie obťažovania na platformách pre virtuálne vzťahy a o úlohe, 

ktorú môžu títo poskytovatelia zohrávať pri zlepšovaní prevencie a potláčania takýchto 

činov; 

39. odsudzuje akékoľvek obmedzenie prístupu cestujúcich s deťmi k dopravným službám; 

40. nabáda členské štáty, aby zaujali pružný prístup k regulácii požiadaviek na bezpečnosť 

cestujúcich využívajúcich taxislužby, osobitne s cieľom zabrániť diskriminácii žien 

a cestujúcich s deťmi. 
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