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FÖRSLAG 
 

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 

mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet hänvisar till artiklarna 10 och 19.1 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt. 

2. Europaparlamentet noterar att kommissionen har lagt fram sin rapport om tillämpningen 

av direktiv 2004/113/EG med lång eftersläpning efter den första rapporten 2009. 

3. Europaparlamentet påminner om att det alltid funnits stora skillnader mellan män och 

kvinnor när det gäller transportpolitik, inbegripet resmönster, tillgång till och val av 

transportsätt, trygghet, säkerhet och sned könsfördelning bland de anställda inom 

transportsektorn. Parlamentet uppmuntrar därför kommissionen att beakta alla hinder 

och svårigheter som kvinnliga resenärer möts av enligt slutsatserna från den femte 

konferensen om kvinnofrågor på transportområdet, som hölls i Paris under 2014. 

4. Europaparlamentet understryker att Horisont 2020-strategin för perioden 2014–2020 

visserligen är strukturerad för att bemöta samhällsutmaningar som kräver innovativa 

lösningar och att det under de senaste åren bedrivits omfattande forskning kring 

kvinnors respektive mäns rörlighets- och resmönster, men att föga uppmärksamhet har 

ägnats åt utveckling av könsspecifika strategier, program och mandat. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och försäkringsbolagen att inte 

diskriminera någon på grund av kön i samband med försäkringspremier avseende 

bilolyckor, utan att i stället bedöma den enskilda personens omständigheter. 

6. Europaparlamentet beklagar att det fortfarande förekommer ojämlik behandling av 

kvinnor respektive män i fråga om reseförsäkringar, och att detta skapar hinder för lika 

tillträde inom turismsektorn, särskilt för gravida kvinnor. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra om verksamhet inom 

delningsekonomin – som utvecklas snabbt inom transport och turism – ska betraktas 

som varor och tjänster som omfattas av direktivets syfte och tillämpningsområde och 

huruvida de som tillhandahåller tjänster och de därmed förknippade onlineplattformarna 

är ansvarsskyldiga på grundval av det. 

8. Europaparlamentet uppmuntrar innovativa koncept, som ”omsorgsrelaterad rörlighet” 

och ”färdplaneringsanalys”, som ligger till grund för utformning och förverkligande av 

en mer jämlik och användaranpassad kollektivtrafik och effektivare stadsplanering. 

Parlamentet insisterar på att regelbundna och systematiska konsekvensanalyser ur ett 

jämställdhetsperspektiv är av central betydelse för att man ska kunna utforma och 

i praktiken införa könsneutrala transporter i alla medlemsstater. 

9. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att upprätta en offentligt 

tillgänglig databas med könsrelaterad icke-diskrimineringslagstiftning och 

EU-domstolens domar. 
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10. Europaparlamentet pekar på den roll som jämställdhetsorgan spelar för att genomdriva 

jämställdhet för alla personer som är bosatta i EU och uppmanar kommissionen att bistå 

med att värna dessa organs oberoende och effektivitet i alla medlemsstater. 

11. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att, även på regional och lokal nivå, ge 

sina inhemska jämställdhetsorgan tillräckliga resurser för att sprida information om 

klagomålsförfaranden och om de olika rådgivningstjänster som finns för att bidra till att 

medlemsstaterna uppfyller kraven i direktivet. 

12. Europaparlamentet framhåller de lokala och regionala institutionernas roll på detta 

område – i egenskap av tjänsteleverantörer, regleringsmyndigheter och 

inspektionsansvariga – vad gäller grundläggande aspekter av transporter och turism. 

13. Europaparlamentet beklagar bristen på medvetenhet om direktivet i medlemsstaterna, 

och uppmuntrar de behöriga myndigheterna att sprida information om rättigheter och 

skyldigheter enligt direktivet. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samla in exempel på bästa praxis, för 

att se till att direktivet tillämpas bättre, och att fortsätta arbetet med att harmonisera 

definitioner och begrepp kring denna fråga. Parlamentet framhåller Europeiska 

jämställdhetsinstitutets (EIGE) roll och kompetens när det gäller uppnåendet av detta 

mål. 

15. Europaparlamentet påminner om att endast 22 procent av arbetskraften inom EU:s 

transportsektor utgörs av kvinnor, vilket återspeglar det faktum att antalet kvinnor är 

särskilt lågt (under 10 procent) inom tekniska och operationella yrken. Parlamentet 

efterlyser därför ambitiösa och fortlöpande åtgärder för att göra transportsektorn mer 

attraktiv för kvinnliga arbetstagare. 

16. Europaparlamentet påminner om att främjandet av kvinnors lika tillträde till offentliga 

och privata varor och tjänster måste grundas på ett erkännande av kvinnors och flickors 

specifika val, behov och erfarenheter och måste garanteras utan att deras grundläggande 

rättigheter undergrävs. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom transportpolitiken och inom den 

finansiering som hanteras av GD MOVE anlägga en övergripande jämställdhetsstrategi 

liknande den som gäller just nu inom ramen för genomförandet av Horisont 2020-

programmet. 

18. Europaparlamentet poängterar att det – trots officiell statistik som visar att kvinnors och 

mäns rörlighetsbehov och resmönster skiljer sig kraftigt åt – ägnas mycket lite 

uppmärksamhet åt denna fråga i såväl kommissionens lagstiftningsförslag som de flesta 

medlemsstaters kollektivtrafikpolitik. 

19. Europaparlamentet påminner om att kvinnor är de främsta användarna av 

kollektivtrafiken i hela EU. De lokala, regionala och nationella myndigheterna 

uppmanas att specifikt beakta kvinnors rörlighetsbehov i samband med att de utformar 

och utvecklar sin kollektivtrafik. Kommissionen uppmanas att på vederbörligt sätt 

jämställdhetsintegrera sitt övergripande förhållningssätt i fråga om 

transportlagstiftningen i EU. 
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20. Europaparlamentet anser att det, för att man ska kunna erbjuda icke 

könsdiskriminerande transport- och turismtjänster, är oerhört viktigt att de berörda 

tjänsteföretagen tillämpar övergripande strategier för likabehandling av såväl kunder 

och leverantörer som konsumenter. 

21. Europaparlamentet betonar att amning på offentliga platser omfattas av direktivet och 

att den rätten inte får inskränkas av tjänsteleverantörer. Parlamentet välkomnar nationell 

lagstiftning om kvinnors rätt att amma på offentliga platser och upprepar vikten av 

denna rätt för turismsektorn. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna kraftfullt att anta 

och till fullo genomföra lagstiftning mot diskriminering på grund av amning på 

offentliga platser. 

22. Europaparlamentet anser att kostnadsfria skötrum på alla offentliga toaletter skulle bidra 

till att främja inkluderande transport och turism. Parlamentet anser också att sådana 

faciliteter inte bör kopplas till ett bestämt kön. 

23. Europaparlamentet beklagar den dåliga hygienen i offentliga utrymmen för toaletter och 

duschar. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta praktiska åtgärder för att 

komma till rätta med detta problem, som finns i många medlemsstater och utgör ett 

hinder för en inkluderande turism- och transportsektor. 

24. Europaparlamentet understryker att rastplatser och anläggningarna vid dem måste vara 

tillgängliga och säkra för alla oavsett könsuttryck, eftersom detta skulle främja en 

inkluderande turism och skulle kunna medverka till en jämnare könsfördelning inom 

transportsektorn. 

25. Europaparlamentet konstaterar att personer, vanligtvis kvinnor, med omsorgsansvar för 

andra familjemedlemmar ofta måste planera och genomföra komplexa resor på grund av 

specifika behov i fråga om tider, transporter och tillgänglighet. 

26. Europaparlamentet pekar på behovet att förbättra tillgängligheten i infrastrukturen för 

kollektivtrafik och att avlägsna hinder ombord på olika transportslag så att de blir lättare 

att använda för föräldrar som reser med barn. Parlamentet efterlyser i synnerhet åtgärder 

för att åstadkomma tillräcklig tillgänglighet för barnvagnar i kollektivtrafiken. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att 

fordonen och infrastrukturen inom kollektivtrafiken är lika tillgängliga för och 

anpassade till både kvinnor och män, inte bara som slutanvändare och passagerare, utan 

även i egenskap av yrkesarbetande inom sektorn. 

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i samband med att den föreslår eller 

påbjuder nya utformningskrav för fordon, tjänster eller infrastruktur på 

transportområdet, beakta de olika behoven bland kvinnor och män, och även personer 

med nedsatt rörlighet (till exempel toaletter som är anpassade till båda könen, fordon 

som är lättillgängliga för gravida kvinnor, skötrum och plats för barnvagnar). 

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå igenom och bedöma flygbolagens 

bestämmelser för assistans och tillåtelse för gravida kvinnor att flyga att vidta åtgärder 

för att se till att flygbolagen antar ett harmoniserat förhållningssätt i detta avseende. 
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30. Europaparlamentet uppmanar rådet att anta parlamentets ståndpunkt om förordningen 

om flygpassagerares rättigheter vad gäller flygplatspersonalens skyldighet att återlämna 

barnvagnar till passagerarna direkt efter avstigningen – eller att erbjuda alternativa 

lösningar – så att de inte måste bära barn genom hela flygplatsen till bagagebandet. 

31. Europaparlamentet uttrycker djup oro över att verbala och fysiska övergrepp, inbegripet 

sexuella trakasserier, förekommer både inom kollektivtrafiken och i samband med 

efterfrågestyrda transporter, även inom delningsekonomin. 

32 Europaparlamentet betonar i synnerhet att det i artikel 4.3 om sexuella trakasserier 

i direktiv 2004/113/EG, som är av mycket stor betydelse för kollektivtransportsektorn, 

saknas en tydlig tolkning av viket ansvar som åvilar tillhandahållare av varor och 

tjänster i fall då en tredje part (någon annan än dessa tillhandahållare) gör sig skyldig till 

trakasserier. 

33. Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaterna och kommissionen att omgående 

ta itu med frågan om ansvar i ovannämnda sammanhang och att utforma en bättre 

tolkning av direktiv 2004/113/EG för både den som trakasseras och tjänsteföretaget. 

34. Europaparlamentet påminner om att främjande av säkra offentliga platser och säker 

kollektivtransport för alla – dag och natt, särskilt för utsatta personer och isolerade 

platser och situationer – är ett ansvar som bärs gemensamt av alla aktörer på alla nivåer. 

35. Europaparlamentet betonar att säkerhetsfrågor bör spela en viktig roll i stadsplaneringen 

så att man t.ex. ser till att ha tillräcklig gatubelysning på natten vid buss- och 

spårvagnshållplatser och på vägarna till och från hållplatserna. 

36. Europaparlamentet anser att separata vagnar för kvinnor inte är någon bra lösning på 

problemet med sexuella trakasserier inom kollektivtrafiken. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att ta itu med sexuella trakasserier inom transport- och turismsektorn 

med hjälp av omfattande åtgärder som inbegriper adekvata vagnar och larmsystem, mer 

övervakningspersonal, utbildning och brottsbekämpning. 

37. Europaparlamentet uppmanar tjänsteleverantörerna inom transport- och turismsektorn 

att uttryckligen fördöma och anmäla sexualbrottslingar. 

38. Europaparlamentet efterlyser en fördjupning av den rättsliga debatten kring 

internetleverantörernas ansvar för att förebygga och undanröja fall av trakasserier på 

plattformar för virtuella relationer och kring den roll som de kan spela när det gäller att 

förebygga och undanröja sådana trakasserier. 

39. Europaparlamentet fördömer alla begränsningar av tillträdet till transporter för 

passagerare som reser med barn. 

40. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att inta en flexibel hållning när de 

inför reglering om säkerhetskrav för taxipassagerare, i syfte att undvika diskriminering 

av kvinnor och passagerare som reser med barn. 
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