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SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat wanneer bij het ontwerp, de planning, de uitvoering en de evaluatie 
van vervoers- en mobiliteitsoplossingen geen rekening wordt gehouden met 
genderaspecten, deze oplossingen over het algemeen genderblind zijn en de bestaande 
maatschappelijke gendervooroordelen, -normen en -ongelijkheden zich dan blijven 
voordoen; overwegende dat vrouwen in de vervoerssector in de EU sterk 
ondervertegenwoordigd zijn: slechts 22 % van alle werknemers in deze sector is 
vrouw1; overwegende dat deze ondervertegenwoordiging onder zowel besluitvormers 
alsook onderzoekers, planners, ingenieurs en ontwerpers in de vervoerssector, en het 
gebrek aan naar gender uitgesplitste gegevens en de onbewuste gendervooroordelen, 
redenen zijn waarom mobiliteit en vervoer nog altijd toegespitst zijn op en gunstiger 
zijn voor mannen dan vrouwen;

B. overwegende dat gender volgens het International Transport Forum2 een van de meest 
doorslaggevende factoren is bij de vervoerskeuze; overwegende dat uit onderzoek is 
gebleken dat een hoger percentage mannen per auto en motor reist, waar vrouwen vaker 
lopen, fietsen en het openbaar vervoer gebruiken dan mannen; overwegende dat ook de 
reisbewegingen van mannen en vrouwen uiteenlopen als gevolg van de oneerlijke 
verdeling op het gebied van genderrollen, waarbij mannen vaker alleen reizen en reizen 
om naar hun werkplek te gaan, terwijl vrouwen vaker kortere afstanden afleggen, vaker 
stoppen en bij het reizen vaak boodschappen bij zich hebben en/of kinderen of oudere 
familieleden begeleiden3; overwegende dat het begrijpen van alle 
mobiliteitstoepassingen en -patronen van mensen van essentieel belang is om tegemoet 
te kunnen komen aan ieders behoeften en om duurzame en billijke 
mobiliteitsoplossingen voor iedereen te bevorderen; overwegende dat het bevorderen 
van duurzame en billijke mobiliteitsoplossingen voor iedereen, alsook van 
uiteenlopende vervoerskeuzen, met inbegrip van openbaar vervoer, een bijdrage zou 
leveren aan de groene digitale transitie;

C. overwegende dat in het overgrote deel van de vervoersstatistieken over het algemeen 
geen onderscheid naar geslacht wordt gemaakt en dat zelfs wanneer wel naar geslacht 
uitgesplitste gegevens worden verzameld, deze gegevens vaak niet zijn uitgesplitst naar 
het tijdstip of de dag waarop wordt gereisd of naar de aard van de veelzijdige en 
complexe reisbewegingen van vrouwen; overwegende dat er meer genderstatistieken 
nodig zijn om tot betere beleidsvorming in de vervoerssector te komen;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten gendermainstreaming en een intersectionale 
benadering4 te integreren en aanzienlijk te versterken in alle wetgeving, 

1 Europese Commissie, Women in Transport - EU Platform for Change, 
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_en
2 ITF, Transport Innovation for Sustainable Development: A Gender Perspective, 2021, OECD Publishing, 
Parijs.
3 Civitas, Smart choices for cities Gender equality and mobility: mind the gap!, 2020.
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.

https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_en
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beleidsmaatregelen, programma’s en acties op het gebied van vervoer, gendercriteria en 
het evenwicht tussen werk en privé mee te nemen in het ontwerp van 
mobiliteitsplanning, en de samenwerking met belanghebbenden en de uitwisseling van 
goede praktijken ter verhoging van het aantal vrouwen in transportberoepen, te 
ondersteunen; onderstreept dat significante vooruitgang nodig is bij genderonderzoek in 
de vervoerssector, alsook het verzamelen van meer respectievelijk het beter analyseren 
van gendergevoelige statistieken en gegevens over gedrag, reispatronen, behoeften en 
zorgen op het gebied van de mobiliteit van vrouwen, teneinde desbetreffende 
wetgeving, beleidsmaatregelen, programma’s en acties te ontwerpen die bij de 
behoeften en zorgen van vrouwen aansluiten, alsook het ontwikkelen van open data ter 
ondersteuning van vervoersinnovatie; verzoekt de Commissie hiermee rekening te 
houden bij de herziening van het pakket stedelijke mobiliteit; verzoekt steden met klem 
op gender gebaseerde statistische gegevens en onderzoek te gebruiken bij de herziening 
van hun plannen op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit;

2. benadrukt dat vrouwen in de vervoerssector op veel meer obstakels stuiten, zoals door 
mannen gedomineerde werkplekken, gendervooroordelen, hardnekkige stereotiepen, 
een gebrek aan vrouwelijke rolmodellen, discriminatie, ongelijke behandeling, 
digitalisering in vervoer en nieuwe technologieën die vrouwen en mannen in deze sector 
verschillend beïnvloeden, een onevenwicht bij werk en privé als gevolg van 
onregelmatige, onvoorspelbare en lange uren, hetgeen laat zien dat er behoefte bestaat 
aan roosters en arbeidstijden die aansluiten bij de behoeften van ouders en verzorgers, 
teneinde ervoor te zorgen dat zij vanwege die zorgtaken niet achtergesteld worden op 
het gebied van beloning of loopbaanontwikkeling, ontoereikende voorzieningen voor de 
gezondheid en de veiligheid van vrouwen, waaronder toegang tot fatsoenlijke sanitaire 
voorzieningen, en hoge niveaus van geweld en intimidatie; betreurt het feit dat deze 
belemmeringen voor een werkomgeving zorgen die voorkomt dat vrouwen worden 
gestimuleerd te kiezen voor een functie in de vervoerssector en dat zij in die sector 
blijven; benadrukt in dit verband het belang van een goede toepassing van de richtlijn 
werk-privé voor alle gezinnen in al hun verscheidenheid;

3. verzoekt de Commissie aanbevelingen te formuleren voor de diversificatie van het 
werknemersbestand in de vervoerssector, met name om vrouwen en jongeren voor deze 
sector te interesseren, en andere concrete initiatieven en stimulansen te ontwikkelen op 
basis van de ervaringen die onder andere met Women in Transport - EU Platform for 
Change en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn opgedaan; onderstreept dat 
alle werknemers in de vervoerssector recht hebben op een veilige en aantrekkelijke 
werkplek, vrij van geweld of seksuele intimidatie en met gewaarborgde gezondheid en 
veiligheid op het werk, met inbegrip van toegang tot fatsoenlijke sanitaire 
voorzieningen, de juiste gereedschappen en uitrusting, waaronder werkkleding, evenals 
een goed evenwicht tussen werk en privéleven; spoort de Commissie aan om ter 
waarborging van deze rechten in het aankomende strategisch kader voor gezondheid en 
veiligheid op het werk 2021-2027 maatregelen op te nemen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de normen als bedoeld in IAO-verdrag nr. 190 inzake geweld en intimidatie 
te bevorderen en onverwijld een beleid van nultolerantie ten aanzien van geweld en 
intimidatie op de werkplek te implementeren; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om meer te investeren in programma’s zoals het “Transport Innovation Gender 
Observatory” (TInnGO), het “European Observatory for Gender Smart Transport” en 
het EU-platform voor verandering – Vrouwen in het vervoer, en hun 
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genderactieplannen en beste praktijken uit te voeren; verwelkomt de richtlijn inzake 
loontransparantie als een instrument om verschillen en discriminatie in deze sector in 
kaart te brengen;

4. stelt vast dat digitalisering fundamentele veranderingen in de vervoerssector tot gevolg 
zal hebben, met niet alleen talloze kansen, maar ook nieuwe uitdagingen; geeft aan dat 
de hardnekkige genderkloof in loopbanen en studies op het gebied van STEM 
(wetenschap, technologieën, engineering en wiskunde) negatieve gevolgen heeft voor 
de daaraan gerelateerde posities in de vervoerssector, zoals bij artificiële intelligentie 
(AI), alsook het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van deze technologieën, 
op een wijze die stereotiepen bestendigt, en op gender gebaseerde algoritmes in 
mobiliteitsproducten; geeft bijvoorbeeld aan dat vrouwen een 47 % grotere kans lopen 
dan mannen op dodelijke verwondingen bij een auto-ongeluk als gevolg van een 
datavooroordeel; spoort de Commissie derhalve aan het voortouw te nemen voor 
nieuwe, gestandaardiseerde veiligheids- en dummysystemen voor grondige 
veiligheidstests voor voertuigen, die rekening houden met de specifieke kenmerken van 
diverse vrouwelijke morfologie; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de industrie in 
kwestie systemen vanuit een genderperspectief te beoordelen, de participatie van 
vrouwen hierbij te vergroten, en ervoor te zorgen dat AI de beginselen en waarden van 
gendergelijkheid en non-discriminatie als bedoeld in artikel 21 van het Handvest van de 
grondrechten, eerbiedigt;

5. benadrukt dat de versterking van de sociale dialoog tussen de sociale partners van 
essentieel belang is om discriminatie en ongelijke behandeling in de vervoersector uit te 
bannen; verwelkomt de onderhandelingen van de sociale partners in de spoorsector over 
een autonoom akkoord over vrouwen in de spoorsector, en verzoekt andere sectoren dit 
voorbeeld te volgen;

6. wijst erop dat vrouwen en mannen mobiliteit op een verschillende manier ervaren; wijst 
er in het bijzonder op dat vrouwen in het algemeen minder vaak gebruikmaken van 
nieuwe mobiliteitsdiensten, zoals carsharing of leasing, met name voor scooters en 
fietsen, omdat hun dagelijkse reisbewegingen vaak volkomen anders en complexer zijn 
dan die van mannen5; geeft aan dat vrouwen vaker aan gevaarlijke en levens- of 
gezondheidsbedreigende situaties worden blootgesteld en een grotere “reislast” in 
verband met kosten, tijd en stress dragen, hetgeen een obstakel vormt voor werk, 
onderwijs, opleiding en gezondheidszorg, en resulteert in sociale isolatie; beklemtoont 
dat slimme, duurzame en betaalbare mobiliteitsoplossingen goed moeten worden 
ontworpen om de mobiliteit, veiligheid, connectiviteit en toegankelijkheid voor eenieder 
te verbeteren, met speciale aandacht voor zorgverleningsdoeleinden en reizigers met 
jonge kinderen en rolstoelen; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de plaatselijke en 
regionale overheden voor participatieve mobiliteitsplanning en ontwerp te zorgen voor 
de verschillende categorieën gebruikers in al hun diversiteit, met specifieke afstemming 
op de gebruiker van de middelen voor openbaar vervoer, alsook met aandacht voor alle 
behoeften, met name van mensen in een kwetsbare positie met meerdere en 
intersectionale vormen van discriminatie, op basis van onder andere geslacht, ras, kleur, 
etnische of maatschappelijke achtergrond, genetische kenmerken, politieke of andere 

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, nr. 31, 2018, 
blz. 146‑159.
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overtuiging, lidmaatschap van een nationale minderheid, eigendom, geboorte, handicap, 
leeftijd, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -uitdrukking, en klasse en/of 
migratiestatus, alsook personen zonder connectiviteit in en uit stedelijke en 
plattelandsgebieden; spoort de Commissie aan de uitvoering van de strategie te 
stroomlijnen met haar actieplan tegen racisme en ander anti-discriminatie- en 
gelijkheidsbeleid van de Unie; verzoekt de Commissie dit perspectief op te nemen bij de 
ontwikkeling van de geplande Europese ruimte voor mobiliteitsdata, bij het verzamelen 
van uitgesplitste gegevens en vergelijkbare statistieken over de behoeften van alle 
groepen, met inbegrip van kansarme en ondervertegenwoordigde groepen, bij de 
ontwikkeling van relevante AI-tools en de geplande digitale toepassingen ten behoeve 
van de mobiliteit van de consument;

7. herinnert eraan dat mobiliteit sterk wordt bepaald door de genderrollen die vrouwen en 
mannen vervullen; geeft aan dat vrouwen gemiddeld 42 % van hun totale reistijd per 
week aan mobiliteit in verband met zorg besteden en goed zijn voor 80 % van alle 
personen die mobiel zijn in verband met zorg6; geeft aan dat de meeste van deze 
zorgverplaatsingen door vrouwen gebeuren die gebruik maken van duurzame 
vervoerswijzen, zoals lopen en openbaar vervoer, en bestaan uit kortere, plaatselijke en 
meer frequente verplaatsingen binnen een korte tijdspanne; spoort vervoersplanners aan 
een balans te vinden tussen het aanbod van voor werkgerelateerde verplaatsingen 
ontworpen vervoerssystemen en de onvervulde behoeften waar het reizen voor de 
uitoefening van zorgtaken betreft;

8. verzoekt de Commissie, de lidstaten, lokale autoriteiten en relevante belanghebbenden 
te zorgen voor een vervoerssysteem dat afgestemd is op de daadwerkelijke behoeften 
van vrouwen, en zich te richten op de vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur geven, 
door de toegankelijkheid, de aansluiting tussen de diensten, de beveiliging, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie), de dienstverlening en het comfort te 
verbeteren wanneer zij lopen, fietsen en het openbaar vervoer gebruiken; dringt aan op 
prioritering van adequate investeringen in duurzame vervoerswijzen en infrastructuur 
voor iedereen, inclusief genderbudgettering; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
vervoerswetgeving aan gendereffectbeoordelingen te onderwerpen, om bestaande 
onbewuste vooroordelen in vervoers- en mobiliteitsplanning en -ontwerp te corrigeren 
en te elimineren, en om betere mobiliteit voor eenieder te bevorderen; benadrukt dat 
voorstellen voor vervoerswetgeving in overeenstemming moeten zijn met de 
gendergelijkheidsstrategie en de strategie inzake handicaps van de Commissie; dringt 
aan op maatregelen voor het aanpakken van de specifieke behoeften op de terreinen 
toegankelijkheid en veiligheid van jonge en oude gebruikers van vervoersmiddelen, 
alsook van intersectionele discriminatie, met name tegen “travellers”, vrouwen in 
plattelandsgebieden, vrouwen met een handicap, vrouwen met een diverse raciale en 
etnische achtergrond, LHBTQI+-personen, alleenstaande moeders, Roma-vrouwen, 
vrouwen met zorgverantwoordelijkheden, vrouwen in een sociaal-economische 
achterstandspositie, en vrouwen die tot religieuze minderheden behoren;

9. is van oordeel dat de mobiliteit van vrouwen een groter gevaar loopt door onveilige 
ervaringen en zorgen in verband met de persoonlijke veiligheid; benadrukt de dagelijkse 

6 ITF, Transport Innovation for Sustainable Development: A Gender Perspective, 2021, OECD Publishing, 
Parijs, blz. 17, https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transport-innovation-sustainable-development-
gender.pdf
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angst voor intimidatie en aanranding die vrouwen ondervinden tijdens het wandelen, 
fietsen of het gebruik van openbaar vervoer; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
initiatieven te ontplooien om de openbare ruimte in Europese steden veilig en vrij van 
intimidatie en andere vormen van geweld te maken, en aldus invulling te geven aan het 
recht van vrouwen op mobiliteit, door goede praktijken uit te wisselen en wetgeving te 
verbeteren, gendergebaseerde meetmethoden en indicatoren te ontwikkelen, 
management, beleidsmaatregelen, infrastructuur en beveiligingstechnologie te 
verbeteren, inclusief veilige trottoirs, veilige gesegregeerde fietsinfrastructuur, het 
verminderen van de snelheid en de toegang voor auto’s tot bepaalde straten of zones, en 
het ontwikkelen van duurzame en flexibele mobiliteitsoplossingen die aanpasbaarheid 
bieden die aansluit bij eenieders behoeften en reispatronen; benadrukt dat vrouwen niet 
tot slachtoffer mogen worden gemaakt, maar dat hun zorgen op het gebied van 
veiligheid en beveiliging integraal onderdeel moeten vormen van het ontwerp van 
oplossingen; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de lokale overheden de kwaliteit 
van wegen en fietspaden te verbeteren, en publieke ruimten zoals bushaltes, met name 
in de plattelandsgebieden, aan te passen middels verbetering van de 
landschapsinrichting, zodat het vrouwelijke deel van de plattelandsbevolking zich 
veiliger voelt;

10. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de lokale overheden de invoering van een 
“telezorg”-systeem7 in overweging te nemen (een combinatie van meerdere diensten 
binnen één gebouw, zoals gemeenschapscentra, winkels, vervoershubs, 
gezondheidsinstellingen), gericht op de aanpak van aan diensten gerelateerde 
problemen, met een hogere mate van onafhankelijkheid voor vrouwen in 
plattelandsgebieden tot gevolg;

11. verzoekt de Commissie aanbevelingen op te stellen voor het bevorderen en verder 
vergroten van de participatie van vrouwen in processen voor mobiliteitsgerelateerde 
raadpleging, planning en besluitvorming die stoelen op gelijkheid, verscheidenheid en 
inclusie; spoort bedrijven aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen aan te pakken 
en voor gelijke kansen voor alle werknemers te zorgen, met speciale aandacht voor 
innovatie en digitalisereing in vervoer ten bate van eenieder, de transitie naar duurzame 
en groenere mobiliteit, het aantrekken en vasthouden van talent, het verbeteren van de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden door middel van flexibiliteit, en het reduceren 
van het misbruik van atypische contracten en uren; benadrukt het belang van het 
realiseren en behouden van diversiteit en een op inclusie gebaseerde aanpak, teneinde 
een eerlijker vervoersmodel te kunnen verwezenlijken; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten verder mechanismen te ontwikkelen om tot genderevenwicht te komen middels 
grotere participatie van vrouwen in de beroepsbevolking en sociale dialoog gericht op 
het elimineren van genderdiscriminatie, en synergie-effecten met andere 
beleidsterreinen te gebruiken om de genderkloof op werkgelegenheidgebied te dichten; 
verzoekt de lidstaten in dit kader met klem de richtlijn vrouwelijke bestuurders te 
deblokkeren;

12. verzoekt de Commissie de samenwerking met de belanghebbenden en de uitwisseling 
van goede praktijken in de vorm van het EU-platform voor verandering – Vrouwen in 

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), blz. 5-24.
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het vervoer te blijven steunen en versterken, teneinde het aantal vrouwen in 
transportberoepen te doen toenemen en gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de 
vervoerssector te waarborgen, alsook bekend te maken wat de eerste resultaten van de 
werking van het platform zijn.
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