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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Transport- og Turismeudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at når der ikke tages hensyn til kønsproblemer ved udviklingen, 
planlægningen, implementeringen og vurderingen af transport- og mobilitetsløsninger, 
bliver disse typisk kønsblinde og opretholder samfundets eksisterende kønsskævheder, -
normer og -uligheder; der henviser til, at kvinder er stærkt underrepræsenteret i 
arbejdsstyrken i EU's transportsektor, hvoraf kun 22 % er kvinder1; der henviser til, at 
denne underrepræsentation af kvinder blandt såvel beslutningstagere som forskere, 
planlæggere, ingeniører og designere i transportsektorerne, kombineret med manglen på 
kønsspecifikke data og ubevidste kønsskævheder, er blandt årsagerne til, at mobilitet og 
transport stadig udformes til mænd og i højere grad er til fordel for mænd end for 
kvinder;

B. der henviser til, at køn ifølge Det Internationale Transportforum2 er en af de mest 
afgørende faktorer for valg af transport; der henviser til, at forskning viser, at en højere 
procentdel af mænd transporterer sig med bil eller motorcykel, hvorimod kvinder i 
højere grad end mænd færdes til fods og bruger kollektiv trafik og cykler; der henviser 
til, at transportmønstre også varierer mellem kønnene på grund af den eksisterende ulige 
fordeling af kønsroller, idet mænds rejser i højere grad er individuelle og har til formål 
at nå arbejdsstedet, hvorimod kvinder typisk transporterer sig over kortere afstande, 
foretager flere stop og har indkøbsvarer og/eller børn eller ældre familiemedlemmer 
med3; der henviser til, at det er afgørende at forstå alle sædvaner og mønstre for folks 
mobilitet for at kunne opfylde alles behov og fremme bæredygtige og fair 
mobilitetsløsninger for alle; der henviser til, at fremme af bæredygtige og retfærdige 
mobilitetsløsninger for alle samt forskelligartede transportvalgmuligheder, herunder 
kollektiv trafik, vil bidrage til den grønne og digitale omstilling;

C. der henviser til, at den meste statistik vedrørende transport generelt ikke skelner mellem 
køn, og at der, selv når der er fokus på at indsamle kønsopdelte data, ofte ikke foreligger 
kønsopdelte data om rejsetidspunkt eller -dato eller om den fuldstændige karakter af 
kvinders komplekse rejsemønstre med flere formål; der henviser til, at der er behov for 
flere kønsopdelte statistikker med henblik på bedre politikudformning i 
transportsektoren;

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at medtage og i markant grad styrke 
integration af kønsaspektet og en intersektionel tilgang4 i alle former for lovgivning, 

1 Kvinder og transport – EU-Platform for forandringer, https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-
transport-eu-platform-change_en
2 Det Internationale Transportforum, Transport Innovation for Sustainable Development: A Gender Perspective, 
2021, OECD 
Publishing, Paris.
3 Civitas, Smart choices for Cities – Gender equality and mobility: mind the gap!, 2020.
4 M. Pirra m.fl., "A preliminary analysis on gender aspects in transport systems and mobility services: 
presentation of a survey design", Sustainability, 2021, 13(5) 2676.

https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_en
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politik, programmer og handling på transportområdet, inddrage kønskriterier og balance 
mellem arbejde og privatliv ved udformningen af mobilitetsplanlægningen og støtte 
samarbejde med interessenter og udveksling af god praksis for at tilskynde kvinder til at 
søge mod job i transportsektoren; fremhæver, at der er behov for betydelige fremskridt 
inden for forskning i ligestilling på transportområdet samt yderligere indsamling og 
analyse af sammenlignelige kønssensitive statistikker og data om adfærd, rejsemønstre, 
behov og bekymringer i forbindelse med kvinders mobilitet med henblik på at udforme 
relevant lovgivning, politikker, programmer og foranstaltninger, der afspejler kvinders 
behov og bekymringer, samt udvikle åbne data til støtte for innovation inden for 
transport; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn hertil i forbindelse med revisionen 
af bytrafikpakken; opfordrer indtrængende byer til at inddrage kønsbestemt statistik og 
forskning i revisionen af planerne for bæredygtig bytrafik;

2. understreger, at kvindelige transportarbejdstagere støder på betydeligt flere hindringer, 
såsom mandsdominerede arbejdspladser, kønsbetingede skævheder, vedvarende 
stereotyper, mangel på kvindelige rollemodeller, forskelsbehandling, ulige behandling, 
digitalisering inden for transport og nye teknologier, der påvirker kvindelige og 
mandlige transportarbejdstagere forskelligt, manglende balance mellem arbejdsliv og 
privatliv, der giver sig udtryk i uregelmæssige, uforudsigelige og lange arbejdstider, 
hvilket understreger behovet for vagtplaner og arbejdstider, der er tilpasset behovene 
hos forældre og omsorgspersoner for at sikre, at de ikke straffes løn- eller 
karrieremæssigt for at varetage deres omsorgsforpligtelser, mangler med hensyn til 
sundheds- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for kvinder, herunder for så vidt angår 
adgang til anstændige sanitære faciliteter, og et højt niveau af vold og chikane; 
beklager, at disse hindringer skaber et arbejdsmiljø, der ikke formår at tiltrække kvinder 
til transporterhvervene eller fastholde dem i sektoren; fremhæver i denne forbindelse 
vigtigheden af en effektiv gennemførelse af direktivet om balance mellem arbejdsliv og 
privatliv for alle familier i al deres forskellighed;

3. opfordrer Kommissionen til at fremsætte henstillinger med henblik på diversificering af 
arbejdsstyrken på transportområdet, navnlig for at tiltrække kvinder og unge 
arbejdstagere til transportsektoren, og til at udvikle andre konkrete initiativer og 
incitamenter på grundlag af erfaringerne fra bl.a. "Kvinder og transport – EU-Platform 
for forandringer" og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO); understreger retten 
til sikre og attraktive arbejdspladser i transportsektoren, hvor ingen arbejdstagere 
udsættes for vold eller seksuel chikane, og hvor deres sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen er sikret, herunder adgang til anstændige sanitære faciliteter, behørige 
redskaber og behørigt udstyr, herunder arbejdsudstyr, samt en god balance mellem 
arbejdsliv og privatliv; tilskynder Kommissionen til at integrere foranstaltninger til at 
sikre disse rettigheder i den kommende strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen for 2021-2027; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
fremme standarder i henhold til ILO-konvention nr. 190 om vold og chikane og til 
straks at iværksætte en nultolerancepolitik over for vold og chikane på arbejdspladsen; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at investere yderligere i programmer 
såsom "Transport Innovation Gender Observatory" (TInnGO), "European Observatory 
for Gender Smart Transport" og initiativet "Kvinder og transport – EU-Platform for 
forandringer" og gennemføre deres kønshandlingsplaner og bedste praksis; glæder sig 
over direktivet om løngennemsigtighed som et redskab til at afdække mangler og 
forskelsbehandling inden for denne sektor;
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4. noterer sig, at digitalisering vil resultere i grundlæggende forandringer i 
transportsektoren, hvilket vil skabe utallige muligheder, men også frembyde nye 
udfordringer; fremhæver, at den vedvarende kønsbetingede forskel i karrierer inden for 
STEM (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik) har en negativ 
indvirkning på de dertil knyttede stillinger i transportsektoren, f.eks. inden for kunstig 
intelligens (AI), samt på udformningen, udviklingen og gennemførelsen af disse 
teknologier på en måde, der gentager stereotyper, og kønsdiskriminerende algoritmer i 
mobilitetsprodukter; fremhæver f.eks., at kvinder som følge af skævvredne data har en 
47 % større sandsynlighed end mænd for at pådrage sig alvorlige eller dødelige 
kvæstelser ved et bilsammenstød; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at 
lancere nye standardiserede sikkerheds- og dukkesystemer til grundige sikkerhedstests 
af køretøjer, som tager hensyn til de særlige forskelle ved den kvindelige morfologi; 
opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de berørte brancher til at vurdere 
systemerne fra et kønsperspektiv, øge kvinders deltagelse heri og sikre, at AI 
respekterer principperne og værdierne ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling som fastsat i artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder;

5. fremhæver, at en styrkelse af den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for at komme diskrimination og forskelsbehandling i transportsektoren til 
livs; glæder sig over forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter i 
jernbanesektoren om en selvstændig aftale om kvinder i denne sektor og opfordrer 
andre sektorer til at følge dette eksempel;

6. fremhæver, at mobilitet opleves forskelligt af kvinder og mænd; understreger, at kvinder 
har tendens til mindre hyppigt at benytte sig af nye mobilitetstjenester som f.eks. 
bildeling og leasing af især elscootere og -cykler, da deres daglige rejsemønstre 
adskiller sig meget fra og er mere komplekse end mænds5; påpeger, at kvinder har større 
sandsynlighed for at blive udsat for farlige og livs- eller sundhedstruende situationer og 
bærer en større "rejsebyrde" med hensyn til omkostninger, tid og stress, hvilket udgør 
en hindring for beskæftigelse, uddannelse og sundhedspleje og fører til social isolation; 
understreger, at intelligente, bæredygtige og økonomisk overkommelige 
mobilitetsløsninger bør udformes retfærdigt med henblik på at forbedre mobilitet, 
sikkerhed, konnektivitet og tilgængelighed for alle, idet der lægges særlig vægt på 
omsorgsformål og rejsende med små børn og klapvogne; opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder til at sørge for participatorisk 
mobilitetsplanlægning og -udformning, hvor forskellige kategorier af brugere i al deres 
forskellighed inddrages i brugertilpasningen af kollektiv trafik, og hvor alle behov 
tilgodeses, navnlig behovene hos personer i sårbare situationer, der står over for mange 
og indbyrdes forbundne former for forskelsbehandling på grund af identiteter såsom 
køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske træk, sprog, religion eller 
tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, kønsidentitet og -udtryk og 
klasse og/eller migrationsmæssig status samt personer, der mangler forbindelse i og fra 
forstæder og landdistrikter; tilskynder Kommissionen til at integrere gennemførelsen af 
strategien med sin handlingsplan mod racisme og med andre EU-politikker mod 

5 I. Kawgan-Kagan og M. Popp, "Sustainability and Gender: a mixed-method analysis of urban women’s mode 
choice with particular consideration of e-carsharing", Transportation Research Procedia, Vol. 31, 2018, s. 146-
159.
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forskelsbehandling og for ligestilling; opfordrer Kommissionen til at inddrage dette 
perspektiv i udviklingen af det planlagte europæiske mobilitetsdataområde, i 
indsamlingen af opdelte data og sammenlignelige statistikker om behovene hos alle 
grupper, herunder dårligt stillede og underrepræsenterede grupper, udviklingen af 
relevante AI-redskaber samt de planlagte digitale applikationer til at lette forbrugernes 
mobilitet;

7. minder om, at mobilitet er kraftigt påvirket af de kønsroller, der udfyldes af kvinder og 
mænd; fremhæver, at kvinder i en typisk uge i gennemsnit bruger 42 % af deres 
samlede pendlingstid på omsorgsrelateret mobilitet og udgør 80 % af de personer, der er 
ansvarlige for omsorgsrelateret mobilitet6; minder om, at de fleste af disse 
omsorgsrejser foretages af kvinder, der benytter bæredygtige transportformer såsom at 
gå og kollektiv trafik, og at der ofte er tale om kortere, lokale og hyppigere rejser inden 
for et kort tidsrum; opfordrer indtrængende transportplanlæggere til at tilstræbe balance 
mellem udbuddet af transportsystemer, som er beregnet til arbejdsrelateret mobilitet, og 
de uopfyldte mobilitetsbehov hos personer, der rejser for at udføre omsorgsopgaver;

8. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne, de lokale myndigheder og de relevante 
interessenter til at tilvejebringe et transportsystem, der er skræddersyet til kvinders 
faktiske behov, og fokusere på de transportformer, som kvinder faktisk foretrækker at 
benytte, ved at forbedre tilgængeligheden, forbindelserne mellem tjenester, trygheden, 
sikkerheden (navnlig under pandemien) serviceudbuddet og komforten i forbindelse 
med gang, cykling og benyttelse af kollektiv trafik; opfordrer til at prioritere 
tilstrækkelige investeringer i bæredygtige transportformer og -infrastrukturer for alle, 
herunder integration af kønsbudgettering; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 
til at foretage kønsspecifikke konsekvensanalyser af transportlovgivningen med henblik 
på at korrigere og fjerne den udbredte ubevidste skævhed inden for transport- og 
mobilitetsplanlægning og -design og fremme bedre mobilitet for alle; fremhæver, at 
forslag til transportlovgivning bør være i overensstemmelse med Kommissionens 
strategi for ligestilling mellem kønnene og dens handicapstrategi; opfordrer til at træffe 
foranstaltninger for at tage højde for såvel unge og gamle transportbrugeres særlige 
behov med hensyn til tilgængelighed og sikkerhed samt intersektionel 
forskelsbehandling, navnlig over for "travellers", kvinder i landdistrikter, kvinder med 
handicap, kvinder fra forskellige racemæssige og etniske baggrunde, LGBTQI+-
personer, enlige mødre, romakvinder, kvinder med omsorgsforpligtelser, kvinder med 
socioøkonomiske vanskeligheder og kvinder, der tilhører religiøse mindretal;

9. mener, at der er større fare for, at kvinders mobilitet påvirkes af oplevelser af 
usikkerhed og bekymringer med hensyn til den personlige sikkerhed; understreger, at 
frygt for chikane og overfald ved transport til fods, cykling og benyttelse af kollektiv 
trafik påvirker kvinders tilværelse hver dag; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage initiativer til at gøre offentlige rum i de europæiske byer 
sikre og frie for chikane og andre former for vold og i den forbindelse sikre kvinders ret 
til mobilitet ved at udveksle bedste praksis og forbedre lovgivningen med henblik på at 
udvikle kønsbaserede parametre og indikatorer, forbedre forvaltning, politikker, 

6 Det Internationale Transportforum, Transport Innovation for Sustainable Development: A Gender Perspective, 
2021, OECD 
Publishing, Paris, s. 17, https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transport-innovation-sustainable-
development-gender.pdf
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infrastruktur og sikkerhedsteknologi, herunder sikre fortove og sikker adskilt 
cykelinfrastruktur, begrænse hastigheden og adgangen for biler til bestemte gader eller 
områder og udvikle bæredygtige og fleksible mobilitetsløsninger, som muliggør 
tilpasninger, der tilgodeser alle menneskers behov og rejsemønstre; understreger 
behovet for ikke at gøre kvinder til ofre, men i stedet indtænke deres sikkerheds- og 
beskyttelsesbehov i udformningen af løsningerne som en integreret del af projektet; 
opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og lokale myndigheder til at forbedre 
kvaliteten af veje og cykelstier samt tilpasse offentlige rum såsom busstoppesteder, 
f.eks. gennem forbedring af landskabsarkitekturen, i områder, der overvejende er 
landdistrikter, for at fremme sikkerhedsfølelsen blandt kvinder, der bor på landet;

10. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og lokale myndigheder til at overveje at 
indføre et system med "telehjælp"7 (en kombination af forskellige tilbud i samme 
bygning, f.eks. lokalsamfundsbaserede organisationer, butikker, transportknudepunkter, 
sundhedsrelaterede institutioner), som kan håndtere servicerelaterede problemer og føre 
til større uafhængighed for kvinder i landdistrikter;

11. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte henstillinger med henblik på at 
fremme og yderligere øge kvinders deltagelse i hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser vedrørende mobilitet, der er baseret på ligestilling, mangfoldighed 
og inklusion; opfordrer virksomhederne til at tackle underrepræsentationen af kvinder 
og sikre lige muligheder for alle arbejdstagere med særligt fokus på innovation og 
digitalisering inden for transport til gavn for alle, overgangen til bæredygtig og mere 
miljørigtig mobilitet, ved at tiltrække og fastholde talent, forbedre arbejdsvilkårene og 
miljøet gennem fleksibilitet og reducere misbruget af atypiske kontrakter og 
arbejdstider; understreger vigtigheden af at opnå og fastholde diversitet og en 
inklusionsbaseret tilgang for at sikre en mere retfærdig transportmodel. opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at udvikle mekanismer for at opnå 
ligevægt mellem kønnene gennem øget deltagelse af kvinder i arbejdsstyrken og den 
sociale dialog med fokus på afskaffelse af kønsdiskrimination og til at anvende 
synergier med andre politikområder til at udjævne den kønsbetingede forskel i 
beskæftigelsesfrekvensen; opfordrer i den forbindelse indtrængende medlemsstaterne til 
at ophøre med at blokere for vedtagelsen af direktivet om kvindelige 
bestyrelsesmedlemmer.

12. opfordrer Kommissionen til fortsat at støtte og styrke interessentsamarbejde og 
udveksling af god praksis via "Kvinder og transport – EU-Platform for forandringer" for 
at hjælpe med at øge antallet af kvinder i transporterhverv og sikre lige muligheder for 
kvinder og mænd i transportsektoren samt til at fremlægge de første resultater af driften 
af platformen.

7 J. Manthorpe og L. Livsey, "European challenges in delivering social services in rural regions: a scoping 
review: Les services sociaux des régions rurales de l'Europe: une étude des recherches", 2009, European Journal 
of Social Work, 12(1), s. 5-24.
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