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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν οι ανησυχίες σχετικά με το φύλο δεν λαμβάνονται υπόψη 
στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των λύσεων 
στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας, τείνουν να είναι τυφλές ως προς το 
φύλο και αναπαράγουν τις υφιστάμενες προκαταλήψεις, τους κανόνες και τις 
ανισότητες της κοινωνίας όσον αφορά το φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο εργατικό 
δυναμικό των μεταφορών, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται δραματικά καθώς 
αντιστοιχούν μόλις στο 22 % των εργαζομένων1· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποεκπροσώπηση των γυναικών μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων καθώς και 
μεταξύ των ερευνητών, των προγραμματιστών, των μηχανικών και των σχεδιαστών 
στους τομείς των μεταφορών, σε συνδυασμό με το χάσμα δεδομένων μεταξύ των 
φύλων και τις υποσυνείδητες προκαταλήψεις λόγω φύλου, είναι ορισμένοι από τους 
λόγους για τους οποίους η κινητικότητα και οι μεταφορές εξακολουθούν να είναι 
σχεδιασμένες για τους άνδρες και να ωφελούν περισσότερο τους άνδρες από ό,τι τις 
γυναίκες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Φόρουμ μεταφορών2, το φύλο είναι 
ένας από τους ισχυρότερους καθοριστικούς παράγοντες στην επιλογή των μεταφορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνες, υψηλότερο ποσοστό ανδρών ταξιδεύουν 
με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, ενώ οι γυναίκες περπατούν και χρησιμοποιούν τα 
δημόσια μέσα μεταφοράς και τα ποδήλατα περισσότερο από τους άνδρες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα πρότυπα ταξιδίου διαφέρουν επίσης μεταξύ των φύλων λόγω της άνισης 
κατανομής των ρόλων των φύλων, καθώς τα ταξίδια των ανδρών είναι πιθανότερο να 
είναι ατομικά και συνήθως αφορούν τη μετακίνησή προς την εργασία τους, ενώ οι 
γυναίκες τείνουν να διανύουν μικρότερες αποστάσεις, να σταματούν συχνότερα και να 
ταξιδεύουν ενώ μεταφέρουν τρόφιμα και/ή συνοδεύουν παιδιά ή ηλικιωμένα μέλη της 
οικογένειας3· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανόηση όλων των χρήσεων και των 
προτύπων της κινητικότητας των ατόμων είναι απαραίτητη για την κάλυψη των 
αναγκών όλων και την προώθηση βιώσιμων και ισότιμων λύσεων κινητικότητας για 
όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση βιώσιμων και ισότιμων λύσεων 
κινητικότητας για όλους και οι ποικίλες επιλογές μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων μεταφορών, θα συμβάλουν στην πράσινη ψηφιακή μετάβαση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των στατιστικών που αφορούν τις μεταφορές 
γενικά δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των φύλων, ακόμη δε και σε περιπτώσεις όπου 
δίνεται προσοχή στη συλλογή δεδομένων ανά φύλο, συχνά δεν παρέχουν αναλυτικά 
στοιχεία για τη χρονική στιγμή της μετακίνησης ή τον πλήρη χαρακτήρα των σύνθετων 

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Γυναίκες στις μεταφορές – Ενωσιακή πλατφόρμα αλλαγής», 
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_el
2 Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών, «Transport Innovation for Sustainable Development: A Gender Perspective», 
2021, 
εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι.
3 Civitas, «Smart choices for cities Gender equality and mobility: mind the gap!», 2020.

https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_el
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τύπων μετακίνησης πολλαπλών σκοπών που κάνουν οι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι απαιτούνται περισσότερες στατιστικές σχετικά με το φύλο για τον καλύτερο 
σχεδιασμό των πολιτικών στον τομέα των μεταφορών·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν και να ενισχύσουν σημαντικά 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και μια διατομεακή προσέγγιση4 σε όλη τη 
νομοθεσία, την πολιτική, τα προγράμματα και τις δράσεις που σχετίζονται με τις 
μεταφορές, να συμπεριλάβουν κριτήρια σχετικά με το φύλο και να λάβουν υπόψη τους 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στον προγραμματισμό της 
κινητικότητας, καθώς και να στηρίξουν τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στα 
επαγγέλματα του τομέα των μεταφορών· τονίζει δε ότι χρειάζεται περαιτέρω πρόοδος 
στην έρευνα σχετικά με τις μεταφορές και βελτίωση όσον αφορά τη συλλογή και την 
ανάλυση συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων και δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τη 
συμπεριφορά, τις ταξιδιωτικές συνήθειες, τις ανάγκες και τις ανησυχίες όσον αφορά 
την κινητικότητα των γυναικών προκειμένου να θεσπιστούν σχετικές νομοθετικές 
διατάξεις, πολιτικές, προγράμματα και να ληφθούν μέτρα που θα καλύπτουν τις 
ανάγκες και τις ανησυχίες των γυναικών, καθώς και να πραγματοποιηθεί συλλογή 
ανοικτών δεδομένων για τη στήριξη της καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών· καλεί 
την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τα ανωτέρω κατά την αναθεώρηση της δέσμης 
μέτρων για την αστική κινητικότητα· παροτρύνει τις πόλεις να συμπεριλάβουν 
στατιστικά δεδομένα και έρευνα με βάση το φύλο στην αναθεώρηση των σχεδίων τους 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας·

2. τονίζει ότι οι εργαζόμενες στον τομέα των μεταφορών αντιμετωπίζουν σημαντικά 
μεγαλύτερο αριθμό εμποδίων, όπως ο ανδροκρατούμενος χώρος εργασίας, οι 
προκαταλήψεις λόγω φύλου, τα χρονίζοντα στερεότυπα, η έλλειψη γυναικείων 
προτύπων, οι διακρίσεις, η άνιση μεταχείριση, η ψηφιοποίηση των μεταφορών και οι 
νέες τεχνολογίες που επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο τους άντρες και τις γυναίκες 
που εργάζονται στις μεταφορές, η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής λόγω του ακανόνιστου, απρόβλεπτου και πολύωρου ωραρίου 
εργασίας, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για χρονοδιαγράμματα και ωράρια 
εργασίας προσαρμοσμένα στις ανάγκες των γονέων και των φροντιστών ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν υφίστανται δυσμενείς διακρίσεις όσον αφορά την αμοιβή ή τις 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας λόγω των υποχρεώσεων τους, τις ελλείψεις στην παροχή 
υγείας και ασφάλειας των γυναικών στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις υγιεινής, καθώς και τα υψηλά επίπεδα βίας 
και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
φραγμοί αυτοί δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον στα επαγγέλματα του τομέα 
των μεταφορών που δεν είναι ελκυστικό για τις γυναίκες και δεν τους παρέχει κίνητρα 
για να παραμείνουν· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της αποτελεσματικής 
εφαρμογής της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
για όλες τις μορφές οικογενειών·

3. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει συστάσεις με απώτερο στόχο την διαφοροποίηση του 
εργατικού δυναμικού στον τομέα των μεταφορών, ιδίως για την προσέλκυση γυναικών 

4 Pirra M., et al. ‘A preliminary analysis on gender aspects in transport systems and mobility services: 
presentation of a survey design’ 2021, Sustainability, 13(5) 2676.
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και νέων εργαζομένων, καθώς και να αναπτύξει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και 
κίνητρα βάσει των διδαγμάτων που αντλήθηκαν, μεταξύ άλλων, από την πλατφόρμα 
της ΕΕ για τις γυναίκες στις μεταφορές («Γυναίκες στις Μεταφορές- Ενωσιακή 
Πλατφόρμα αλλαγής») και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασία (ΔΟΕ)· τονίζει το δικαίωμα 
σε ασφαλείς και ελκυστικούς χώρους εργασίας στον τομέα των μεταφορών, όπου όλοι 
οι εργαζόμενοι δεν διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν βία ή (σεξουαλική) παρενόχληση 
και διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλειά τους στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσβασης σε αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις υγιεινής, κατάλληλα εργαλεία και 
εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού εργασίας, καθώς και καλή 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών στο επικείμενο 
στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 
2021--2027· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα πρότυπα που 
προβλέπονται στη σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με την εξάλειψη της βίας και 
της παρενόχλησης και να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση μια πολιτική μηδενικής 
ανοχής έναντι της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να επενδύσουν περαιτέρω σε προγράμματα όπως το Παρατηρητήριο 
για την Καινοτομία στις Μεταφορές (TInnGO), το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις 
Έξυπνες Μεταφορές και η πρωτοβουλία «Γυναίκες στις μεταφορές – Ενωσιακή 
πλατφόρμα αλλαγής», και να εφαρμόσουν τα σχέδια δράσης και τις βέλτιστες 
πρακτικές τους για την ισότητα των φύλων· χαιρετίζει την οδηγία για τη διαφάνεια των 
αμοιβών η οποία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τον εντοπισμό των κενών και των 
διακρίσεων στον τομέα των μεταφορών·

4. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση θα οδηγήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές στον τομέα των 
μεταφορών, γεγονός που θα δημιουργήσει αναρίθμητες ευκαιρίες αλλά και νέες 
προκλήσεις· επισημαίνει ότι το συνεχιζόμενο χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία και σε σπουδές σχετικές με τους τομείς STEM (θετικές 
επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) επηρεάζει αρνητικά τις σχετικές 
θέσεις εργασίας στον τομέα των μεταφορών, όπως εκείνες που σχετίζονται με την 
τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτών 
των τεχνολογιών, προκαλώντας την αναπαραγωγή στερεοτύπων και την ανάπτυξη 
«αλγορίθμων μεροληπτικών ως προς το φύλο» σε νέα προϊόντα κινητικότητας· 
επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι γυναίκες έχουν 47 % περισσότερες πιθανότητες από 
τους άνδρες να υποστούν σοβαρό έως θανατηφόρο τραυματισμό σε περίπτωση 
σύγκρουσης με αυτοκίνητο λόγω μεροληψίας στα δεδομένα· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να δρομολογήσει την εφαρμογή νέων τυποποιημένων συστημάτων ασφάλειας 
και ανδρεικέλων σε ενδελεχείς δοκιμές ασφάλειας των οχημάτων όπου θα λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαιτερότητες της διαφορετικής μορφολογίας των γυναικών· καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις ενδιαφερόμενες βιομηχανίες να αξιολογήσουν τα 
συστήματα από τη σκοπιά του φύλου, να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών και να 
διασφαλίσουν ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης σέβονται τις αρχές και τις αξίες 
της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως κατοχυρώνονται 
στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

5. τονίζει ότι η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων είναι 
καίριας σημασίας για την εξάλειψη των διακρίσεων και της άνισης μεταχείρισης στον 
τομέα των μεταφορών· επικροτεί τις διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων στον 
σιδηροδρομικό τομέα για την επίτευξη μιας αυτόνομης συμφωνίας για τις γυναίκες και 
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καλεί άλλους τομείς να ακολουθήσουν το παράδειγμα του εν λόγω τομέα·

6. υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα βιώνεται με διαφορετικό τρόπο από τις γυναίκες και 
τους άνδρες· τονίζει ότι οι γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν νέες υπηρεσίες 
κινητικότητας όπως τον συνεπιβατισμό ή το leasing, ιδίως για ηλεκτρικά σκούτερ και 
ποδήλατα, λιγότερο συχνά καθώς οι καθημερινές ταξιδιωτικές τους συνήθειες είναι 
πολύ διαφορετικές και πιο περίπλοκες από αυτές των ανδρών5· επισημαίνει ότι οι 
γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν σε επικίνδυνες και απειλητικές 
για τη ζωή ή την υγεία καταστάσεις και να επιβαρυνθούν περισσότερο όσον αφορά το 
κόστος, τον χρόνο και το άγχος στις μετακινήσεις τους. Τούτο αποτελεί εμπόδιο για την 
απασχόληση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υγειονομική τους περίθαλψη και 
οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση· τονίζει ότι οι λύσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν δίκαια προκειμένου να βελτιωθεί η 
κινητικότητα, η ασφάλεια, η συνδεσιμότητα και η προσβασιμότητα για όλους δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες που χρήζουν φροντίδας και στους ταξιδιώτες 
με μικρά παιδιά και καροτσάκια· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και 
περιφερειακές κυβερνήσεις να διασφαλίσουν τη συμμετοχικότητα στη μελέτη και τον 
σχεδιασμό έργων κινητικότητας που θα συνδέει τις διάφορες κατηγορίες χρηστών, στο 
πλαίσιο της υφιστάμενης πολυμορφίας προσαρμόζοντας τα δημόσια μέσα μεταφοράς, 
και θα ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες, ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση, αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, λόγω 
φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων 
φρονημάτων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, 
ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και έκφρασης φύλου, κοινωνικής 
τάξης ή/και καθεστώς μετανάστευσης, καθώς και των ατόμων από προαστιακές και 
αγροτικές περιοχές όπου δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές συνδεσιμότητας· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να εξορθολογήσει την εφαρμογή της στρατηγικής με το σχέδιο δράσης 
της για την καταπολέμηση του ρατσισμού και άλλες πολιτικές της Ένωσης για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και την επικράτηση της ισότητας· καλεί την Επιτροπή 
να συμπεριλάβει την προοπτική αυτή στην ανάπτυξη του σχεδιαζόμενου ευρωπαϊκού 
χώρου δεδομένων για την κινητικότητα, στη συλλογή αναλυτικών δεδομένων και 
συγκρίσιμων στατιστικών σχετικά με τις ανάγκες όλων των ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτουσών και υποεκπροσωπούμενων ομάδων, στην 
ανάπτυξη σχετικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στις 
προγραμματισμένες ψηφιακές εφαρμογές που διευκολύνουν την κινητικότητα των 
καταναλωτών·

7. υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τους έμφυλους 
ρόλους που αναλαμβάνουν γυναίκες και άνδρες· επισημαίνει ότι κατά μέσο όρο το 
42 % του συνολικού χρόνου μετακίνησης των γυναικών σε μια τυπική εβδομάδα αφορά 
κινητικότητα για λόγους φροντίδας, ενώ οι γυναίκες αναλογούν στο 80 % των ατόμων 
που είναι υπεύθυνα για την κινητικότητα για λόγους φροντίδας6· υπενθυμίζει ότι οι 

5 Kawgan-Kagan, I., Popp, M., «Sustainability and Gender: a mixed-method analysis of urban women’s mode 
choice with particular consideration of e-carsharing», Transportation Research Procedia, τεύχος 31, 2018, σ. 
146-159.
6 Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών, «Transport Innovation for Sustainable Development: A Gender Perspective», 
2021, 
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περισσότερες από αυτές τις μετακινήσεις για λόγους φροντίδας πραγματοποιούνται από 
γυναίκες που χρησιμοποιούν βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως το περπάτημα και η 
δημόσια συγκοινωνία, ενώ συνήθως πρόκειται για συντομότερες, τοπικές και 
συχνότερες μετακινήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα· καλεί τους σχεδιαστές 
μεταφορών να εξεύρουν ισορροπία μεταξύ της προσφοράς συστημάτων μεταφορών 
που έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματικά ταξίδια και των ανεκπλήρωτων αναγκών όσων 
μετακινούνται προκειμένου να παρέχουν φροντίδα·

8. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις τοπικές αρχές και τα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη να δημιουργήσουν ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 
γυναικών και των τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας, της διασύνδεσης των υπηρεσιών, της προστασίας, της ασφάλειας 
(ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας) της παροχής υπηρεσιών και της άνεσης στο 
περπάτημα, την ποδηλασία και στη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς· ζητεί να δοθεί 
προτεραιότητα σε επαρκείς επενδύσεις για βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και υποδομές 
για όλους, καθώς και να συνεκτιμηθεί η διάσταση του φύλου στον προϋπολογισμό των 
σχετικών έργων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβαίνουν τακτικά σε 
εκτιμήσεις επιπτώσεων ως προς το φύλο στη νομοθεσία για τις μεταφορές, με σκοπό τη 
διόρθωση και την εξάλειψη διαδεδομένων υποσυνείδητων προκαταλήψεων στον 
σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των μεταφορών και της κινητικότητας, και να 
προωθούν ιδέες για καλύτερη κινητικότητα για όλους· επισημαίνει ότι οι προτάσεις για 
νομοθεσία στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να συνάδουν με τη στρατηγική της 
Επιτροπής για την ισότητα των φύλων και τη στρατηγική για την αναπηρία· ζητεί να 
ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών όσον αφορά την 
προσβασιμότητα και την ασφάλεια των νέων και των ηλικιωμένων χρηστών των 
μεταφορών, καθώς και για την αντιμετώπιση των διατομεακών διακρίσεων, ιδίως εις 
βάρος ταξιδιωτών, γυναικών σε αγροτικές περιοχές, γυναικών με αναπηρία, γυναικών 
που προέρχονται από ποικίλα φυλετικά και εθνοτικά υπόβαθρα, ΛΟΑΔΜ +, μόνων 
μητέρων, γυναικών Ρομά, γυναικών που παρέχουν φροντίδα, γυναικών με 
κοινωνικοοικονομικά μειονεκτήματα και γυναικών που ανήκουν σε θρησκευτικές 
μειονότητες·

9. θεωρεί ότι είναι πιθανότερο η κινητικότητα των γυναικών να επηρεαστεί από 
επισφαλείς εμπειρίες και ανησυχίες σχετικά με την προσωπική ασφάλεια· τονίζει ότι ο 
φόβος παρενόχλησης και επίθεσης κατά το περπάτημα, την ποδηλασία και τη χρήση 
δημόσιων μέσων μεταφοράς επηρεάζει καθημερινά τη ζωή των γυναικών· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να καταστήσουν τους 
δημόσιους χώρους στις ευρωπαϊκές πόλεις ασφαλείς και απαλλαγμένους από κάθε 
μορφή παρενόχλησης και βίας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα των 
γυναικών στην κινητικότητα, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και βελτιώνοντας 
τη νομοθεσία για την ανάπτυξη μετρήσεων και δεικτών με βάση το φύλο, βελτιώνοντας 
τη διαχείριση, τις πολιτικές, τις υποδομές και την τεχνολογία ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών πεζοδρομίων, των ασφαλών διαχωρισμένων 
ποδηλατικών υποδομών, μειώνοντας την ταχύτητα και την πρόσβαση των αυτοκινήτων 
σε ορισμένους δρόμους ή περιοχές, και αναπτύσσοντας βιώσιμες και ευέλικτες λύσεις 
κινητικότητας που εξυπηρετούν τις ταξιδιωτικές ανάγκες και συνήθειες όλων των 

εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι, σ. 17, https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transport-innovation-
sustainable-development-gender.pdf
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κοινωνικών ομάδων· τονίζει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να θυματοποιούνται αλλά 
αντίθετα οι ανησυχίες τους όσον αφορά την προστασία και την ασφάλειά τους να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό λύσεων, ως αναπόσπαστο μέρος του έργου· 
καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να βελτιώσουν την ποιότητα 
του οδικού δικτύου και των ποδηλατοδρόμων και να προσαρμόσουν τους δημόσιους 
χώρους, όπως στάσεις λεωφορείων, για παράδειγμα μέσω της βελτίωσης της 
αρχιτεκτονικής τοπίου, στις κατά βάση αγροτικές περιοχές, προκειμένου να ενισχυθεί 
το αίσθημα ασφάλειας μεταξύ των γυναικών που ανήκουν στον αγροτικό πληθυσμό·

10. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
καθιέρωσης ενός συστήματος «telecare»7 (συνδυασμός πολλαπλών υπηρεσιών σε ένα 
κτίριο, όπως οργανώσεις σε επίπεδο κοινότητας, καταστήματα, κόμβοι μεταφορών, 
ιδρύματα υγείας), το οποίο θα μπορούσε να λύσει προβλήματα που σχετίζονται με τις 
υπηρεσίες και να οδηγήσει σε ενίσχυση της ανεξαρτησίας των γυναικών στις αγροτικές 
περιοχές·

11. παροτρύνει την Επιτροπή να εκδώσει συστάσεις προκειμένου να προαχθεί και να 
αυξηθεί περαιτέρω η συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες διαβούλευσης, 
σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων όσον αφορά την κινητικότητα, που θα βασίζονται 
στις αρχές της ισότητας, του σεβασμού της πολυμορφίας και της ενσωμάτωσης· 
ενθαρρύνει τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της υποεκπροσώπησης των 
γυναικών και να διασφαλίσουν ότι προσφέρονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 
εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και την ψηφιοποίηση στον τομέα 
των μεταφορών προς όφελος όλων, στη στροφή προς τη βιώσιμη και πιο οικολογική 
κινητικότητα, στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, στη βελτίωση των συνθηκών 
και του περιβάλλοντος εργασίας χάρη στην επίδειξη ευελιξίας και στη μείωση της 
καταχρηστικής χρήσης άτυπων συμβάσεων και άτυπου ωραρίου εργασίας· τονίζει τη 
σημασία της επίτευξης και διατήρησης της πολυμορφίας και της χωρίς αποκλεισμούς 
προσέγγισης προκειμένου να διασφαλιστεί ένα δικαιότερο μοντέλο μεταφορών· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω μηχανισμούς για την 
επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων μέσω της αυξημένης συμμετοχής των 
γυναικών στο εργατικό δυναμικό και του κοινωνικού διαλόγου με απώτερο στόχο την 
εξάλειψη πρακτικών διάκρισης λόγω φύλου, καθώς και να συνεργαστούν με άλλους 
τομείς πολιτικής για να καλύψουν το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση· 
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να πάψουν να μπλοκάρουν την οδηγία για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια.

12. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει και να ενισχύει τη συνεργασία των 
ενδιαφερόμενων μερών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με την 
«Ενωσιακή πλατφόρμα αλλαγής για περισσότερες γυναίκες στις μεταφορές», 
προκειμένου να συμβάλει στην αύξηση του αριθμού των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών και να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες 
στον τομέα των μεταφορών, καθώς και για να παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματα της 
λειτουργίας της πλατφόρμας.

7 Manthorpe, J., & Livsey, L., «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), σ. 5-24.
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