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Ændringsforslag 1
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Betragtning A (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

A. der henviser til, at mobilitet ikke er 
kønsneutral; der henviser til, at når der 
ikke tages hensyn til kønsproblemer i 
udviklingen, planlægningen, 
implementeringen og vurderingen af 
transport- og mobilitetsløsninger, bliver 
de typisk kønsblinde, primært til fordel for 
mænd, og opretholder samfundets 
eksisterende kønsskævheder, normer og 
uligheder;

Or. en

Ændringsforslag 2
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Betragtning B (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

B. der henviser til, at køn ifølge Det 
Internationale Transportforum1a 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 offentlig 
transport og cykler; der henviser til, at 
turmønstre også varierer mellem kønnene 
på grund af den eksisterende ulige 
fordeling af kønsroller, idet mænds 
transport i højere grad foregår på egen 
hånd og er transport mellem hjem og 
arbejdsplads, hvorimod kvinder typisk 
transporterer sig over kortere afstande, 
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stopper hyppigere og har indkøbsvarer 
og/eller børn eller ældre 
familiemedlemmer med1b; der henviser til, 
at det er afgørende at forstå al anvendelse 
og alle mønstre for menneskers mobilitet 
for at opfylde alles behov og fremme 
bæredygtige og fair mobilitetsløsninger 
for alle; der henviser til, at fremme af 
bæredygtige og fair mobilitetsløsninger 
for alle samt forskelligartede 
transportvalgmuligheder, herunder 
offentlig transport, vil bidrage til den 
grønne og digitale omstilling;
__________________
1a OECD/ITF, "Transport Innovation for 
Sustainable Development: A Gender 
Perspective", 2011, https://www.itf-
oecd.org/sites/default/files/docs/transport-
innovation-sustainable-development-
gender.pdf.
1b Civitas, "Smart choices for cities 
Gender equality and mobility: mind the 
gap!", 
https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol
-an2_m_web.pdf (civitas.eu) og Det 
Europæiske Ligestillingsinstitut.

Or. en

Ændringsforslag 3
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Betragtning C (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

C. der henviser til, at størstedelen af 
transportrelateret statistik generelt ikke 
skelner mellem køn, og endda i tilfælde 
med fokus på at indsamle kønsopdelte 
data foreligger der ofte ikke opdelte data 
for rejsedatoen eller hele karakteren af 
komplekse rejsemønstre med flere formål, 
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som foretages af kvinder; der henviser til, 
at der er behov for mere kønsstatistik til 
bedre udformning af politik i 
transportsektoren;

Or. en

Ændringsforslag 4
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Betragtning D (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

D. der henviser til, at transport- og 
planlægningssektoren er stærkt domineret 
af mænd (blot 22 % af alle medarbejdere i 
transportsektoren er kvinder1a); der 
henviser til, at den lave repræsentation af 
kvinder blandt såvel beslutningstagere 
som forskere, planlæggere, ingeniører og 
designere i transportsektoren, kombineret 
med manglen på data om køn og de 
ubevidste kønsskævheder, er nogle af 
årsagerne til, at mobilitet og transport 
stadig udformes til og til fordel for mænd 
i højere grad end kvinder;
__________________
1a Kommissionen, 
https://ec.europa.eu/transport/themes/soci
al/women-transport-eu-platform-
change_en.

Or. en

Ændringsforslag 5
Jessica Stegrud

Udkast til udtalelse
Punkt 1
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage 
integration af kønsaspektet i 
transportrelateret lovgivning, politik, 
programmer og handling, til at støtte 
samarbejde med interessenter og 
udveksling af god praksis for at øge 
antallet af kvinder i transporterhverv og 
til at forbedre indsamlingen og analysen 
af kønsopdelte data om adfærd, behov og 
bekymringer i forbindelse med mobilitet;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 6
Rovana Plumb

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage integration 
af kønsaspektet i transportrelateret 
lovgivning, politik, programmer og 
handling, til at støtte samarbejde med 
interessenter og udveksling af god praksis 
for at øge antallet af kvinder i 
transporterhverv og til at forbedre 
indsamlingen og analysen af kønsopdelte 
data om adfærd, behov og bekymringer i 
forbindelse med mobilitet;

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage integration 
af kønsaspektet i transportrelateret 
lovgivning, politik, programmer og 
handling, til at støtte samarbejde med 
interessenter og udveksling af god praksis 
for at øge antallet af kvinder i 
transporterhverv, til at fremme balancen 
mellem arbejdsliv og privatliv, til at 
forbedre indsamlingen og analysen af 
kønsopdelte data om adfærd og til at 
foretage specifikke konsekvensanalyser 
vedrørende kønsbestemt 
forskelsbehandling og kønsuligheder i 
transportsektoren samt af negative 
økonomiske og samfundsmæssige 
virkninger for kvindelige 
transportarbejdere på grund af covid-19-
pandemien samt behov og bekymringer i 
forbindelse med mobilitet;

Or. en
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Ændringsforslag 7
Christine Anderson

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til konsekvent at medtage 
integration af kønsaspektet i lovgivning, 
politik, programmer og aktiviteter på 
transportområdet, til at støtte samarbejde 
med interessenter og udveksling af god 
praksis for at øge antallet af kvinder i 
transporterhverv og til at forbedre 
indsamlingen og analysen af kønsopdelte 
data om adfærd, behov og bekymringer i 
forbindelse med mobilitet;

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at støtte samarbejde 
med interessenter og udveksling af god 
praksis med henblik på fortsat indsamling 
og analyse af kønsopdelte data om adfærd, 
behov og bekymringer i forbindelse med 
mobilitet;

Or. de

Ændringsforslag 8
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage integration 
af kønsaspektet i transportrelateret 
lovgivning, politik, programmer og 
handling, til at støtte samarbejde med 
interessenter og udveksling af god praksis 
for at øge antallet af kvinder i 
transporterhverv og til at forbedre 
indsamlingen og analysen af kønsopdelte 
data om adfærd, behov og bekymringer i 
forbindelse med mobilitet;

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage og i 
markant grad styrke integration af 
kønsaspektet i alle former for 
transportrelateret lovgivning, politik, 
programmer og handling, til at støtte 
samarbejde med interessenter og 
udveksling af god praksis for at øge 
antallet af kvinder i transporterhverv; 
opfordrer til at udbedre "manglen på data 
om køn" og indsamle sammenlignelige 
kønsopdelte data om adfærd, behov og 
bekymringer i forbindelse med mobilitet 
med henblik på udformning af lovgivning, 
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politik, programmer og tiltag, som 
afspejler kvinders behov og problemer;

Or. en

Ændringsforslag 9
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage integration 
af kønsaspektet i transportrelateret 
lovgivning, politik, programmer og 
handling, til at støtte samarbejde med 
interessenter og udveksling af god praksis 
for at øge antallet af kvinder i 
transporterhverv og til at forbedre 
indsamlingen og analysen af kønsopdelte 
data om adfærd, behov og bekymringer i 
forbindelse med mobilitet;

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage integration 
af kønsaspektet i transportrelateret 
lovgivning, politik, programmer og 
handling, til at medtage en definition af 
kønskriterier i udformningen af 
mobilitetsplanlægning, til at støtte 
samarbejde med interessenter og 
udveksling af god praksis for at øge 
antallet af kvinder i transporterhverv og til 
at forbedre indsamlingen og analysen af 
kønssensitiv statistik og data om adfærd, 
behov og bekymringer i forbindelse med 
mobilitet til at udvikle åbne data til at 
støtte innovation inden for transport;

Or. en

Ændringsforslag 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage integration 
af kønsaspektet i transportrelateret 
lovgivning, politik, programmer og 
handling, til at støtte samarbejde med 

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage integration 
af kønsaspektet og en 
intersektionalitetstilgang1a i 
transportrelateret lovgivning, politik, 
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interessenter og udveksling af god praksis 
for at øge antallet af kvinder i 
transporterhverv og til at forbedre 
indsamlingen og analysen af kønsopdelte 
data om adfærd, behov og bekymringer i 
forbindelse med mobilitet;

programmer og handling, til at støtte 
samarbejde med interessenter og 
udveksling af god praksis for at øge 
antallet af kvinder i transporterhverv, og 
fremhæver, at der er brug for yderligere 
fremskridt inden for transportforskning i 
køn og at fremme indsamlingen og 
analysen af kønsopdelte data om adfærd, 
behov og bekymringer i forbindelse med 
mobilitet;

__________________
1a Pirra M. m.fl. (2021), "A preliminary 
analysis on gender aspects in transport 
systems and mobility services: 
presentation of a survey design", 
Sustainability, 13(5), 2676.

Or. en

Ændringsforslag 11
Annika Bruna

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage integration 
af kønsaspektet i transportrelateret 
lovgivning, politik, programmer og 
handling, til at støtte samarbejde med 
interessenter og udveksling af god praksis 
for at øge antallet af kvinder i 
transporterhverv og til at forbedre 
indsamlingen og analysen af kønsopdelte 
data om adfærd, behov og bekymringer i 
forbindelse med mobilitet;

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage integration 
af kønsaspektet i transportrelateret 
lovgivning, politik, programmer og 
handling, til at støtte samarbejde med 
interessenter og udveksling af god praksis 
for at øge antallet af kvinder i 
transporterhverv, uden at indføre 
kvoteregler, og til at forbedre indsamlingen 
og analysen af kønsopdelte data om 
adfærd, behov og bekymringer i 
forbindelse med mobilitet;

Or. fr

Ændringsforslag 12
Christine Anderson
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Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage integration 
af kønsaspektet i transportrelateret 
lovgivning, politik, programmer og 
handling, til at støtte samarbejde med 
interessenter og udveksling af god praksis 
for at øge antallet af kvinder i 
transporterhverv og til at forbedre 
indsamlingen og analysen af kønsopdelte 
data om adfærd, behov og bekymringer i 
forbindelse med mobilitet;

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage integration 
af kønsaspektet i transportrelateret 
lovgivning, politik, programmer og 
handling, til at støtte samarbejde med 
interessenter og udveksling af god praksis 
for at tilskynde både mænd og kvinder, 
som ønsker det, til at blive 
transportarbejdere og til at forbedre 
indsamlingen og analysen af kønsopdelte 
data om adfærd, behov og bekymringer i 
forbindelse med mobilitet;

Or. en

Ændringsforslag 13
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage integration 
af kønsaspektet i transportrelateret 
lovgivning, politik, programmer og 
handling, til at støtte samarbejde med 
interessenter og udveksling af god praksis 
for at øge antallet af kvinder i 
transporterhverv og til at forbedre 
indsamlingen og analysen af kønsopdelte 
data om adfærd, behov og bekymringer i 
forbindelse med mobilitet;

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage integration 
af kønsaspektet i transportrelateret 
lovgivning, politik, programmer og 
handling, til at støtte samarbejde med 
interessenter og udveksling af god praksis 
for at øge antallet af kvinder i 
transporterhverv og til at forbedre 
indsamlingen og analysen af kønsopdelte 
data om adfærd, rejsemønstre, behov og 
bekymringer i forbindelse med mobilitet;

Or. en
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Ændringsforslag 14
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage integration 
af kønsaspektet i transportrelateret 
lovgivning, politik, programmer og 
handling, til at støtte samarbejde med 
interessenter og udveksling af god praksis 
for at øge antallet af kvinder i 
transporterhverv og til at forbedre 
indsamlingen og analysen af kønsopdelte 
data om adfærd, behov og bekymringer i 
forbindelse med mobilitet;

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at øge ligheden 
mellem mænd og kvinder i 
transportrelateret lovgivning, politik, 
programmer og handling, til at støtte 
samarbejde med interessenter og 
udveksling af god praksis for at øge 
antallet af kvinder i transporterhverv og til 
at forbedre indsamlingen og analysen af 
kønsopdelte data om adfærd, behov og 
bekymringer i forbindelse med mobilitet;

Or. en

Ændringsforslag 15
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. opfordrer til konkrete initiativer og 
incitamenter til diversificering af 
arbejdsstyrken i transportsektoren, især 
for at tiltrække kvinder og unge 
arbejdstagere, baseret på erfaringerne fra 
bl.a. "Kvinder og transport – EU-
Platform for forandringer" og ILO; 
understreger retten til sikre og attraktive 
arbejdspladser i transportsektoren, hvor 
alle arbejdstagere kan undgå vold eller 
(seksuel) chikane, og hvor deres sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen tilsikres, 
herunder adgang til anstændige sanitære 
faciliteter, behørige redskaber og behørigt 
udstyr, herunder arbejdsudstyr samt en 
god balance mellem arbejdsliv og 
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privatliv; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at alle 
arbejdstagere i transportsektoren har ret 
til adgang til sikre og tilstrækkelige 
vaskefaciliteter og sanitære forhold samt 
pauser i tilstrækkeligt omfang uden frygt 
for sanktioner; opfordrer Kommissionen 
til at integrere foranstaltninger til at sikre 
disse rettigheder, i overensstemmelse med 
EU-strategien for ligestilling mellem 
kønnene 2020-2025 og dens centrale 
tiltag, i den kommende strategiske ramme 
for sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen for 2021-2027; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
omgående at ratificere og gennemføre 
ILO-konvention nr. 190 i fuld 
udstrækning og støtte en 
nultolerancepolitik over for vold og 
chikane på arbejdspladsen;

Or. en

Ændringsforslag 16
Annika Bruna

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. minder om, at undersøgelsen "Les 
vols et violences dans les réseaux de 
transports en commun en 2019 – 
Interstats Analyse n°31 (Tyveri og vold i 
det offentlige transportnet i 2019 – 
Interstats Analyse nr. 31]" udsendt af det 
franske indenrigsministerium viste, at i 
regionen Ile de France (12 mio. 
indbyggere) blev i 2019 66 % af de 
voldelige tyverier og 63 % af den seksuelle 
vold, der blev registreret i den offentlige 
transport , begået af udenlandske 
gerningsmænd; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at indsamle flere 
data om forbindelserne mellem 
indvandring og usikkerhed og til at holde 
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op med at lukke øjnene for 
konsekvenserne for borgernes sikkerhed 
af politikker med masseindvandring og 
manglende assimilation, navnlig for 
kvinders og pigers vedkommende;

Or. fr

Ændringsforslag 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at kvindelige 
transportarbejdere støder på betydeligt 
flere barrierer, som f.eks. 
mandsdominerede arbejdsplads- og 
kønsstereotyper, diskrimination og 
forskelsbehandling på arbejdspladsen, 
mangel på balance mellem arbejdsliv og 
privatliv, manglende tilvejebringelse af 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
for kvinder, herunder adgang til 
anstændige sanitære faciliteter, en høj 
grad af vold og chikane på 
arbejdspladsen; beklager, at disse 
barrierer skaber et arbejdsmiljø, der ikke 
tiltrækker kvinder til transporterhverv 
eller fastholder dem i denne sektor; 
opfordrer Kommissionen til at fremsætte 
anbefalinger til at tackle dette problem;

Or. en

Ændringsforslag 18
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til regelmæssigt at 
foretage kønsspecifikke 
konsekvensanalyser af 
transportlovgivning, -politik og -planer 
med henblik på at afhjælpe og undgå 
ubevidst forskelsbehandling til fordel for 
mænd i transport- og 
mobilitetsplanlægning og -udformning og 
på at fremme bedre mobilitet for alle 
kvinder og enhver, der ikke passer på den 
gennemsnitlige mandsnorm;

Or. en

Ændringsforslag 19
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. er stærkt bekymret for, at kvinder 
er underrepræsenteret i transportsektoren 
i betragtning af, at kvinder kun udgør 
22 % af den samlede arbejdsstyrke i 
transportsektoren1a, som er blandt de mest 
mandsdominerede sektorer i EU's 
økonomi, hvilket højst sandsynligt skyldes 
kønsskævheder, fastlåste stereotyper og 
mangel på kvindelige rollemodeller;
__________________
1a "Business case to increase female 
employment in transport" – Den 
Europæiske Unions Publikationskontor 
(europa.eu), 2019, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/6f833428-54f9-11e9-
a8ed-01aa75ed71a1.

Or. en
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Ændringsforslag 20
Rovana Plumb

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. fremhæver det hastende behov for 
at tackle den sociale dimension af 
digitalisering i transportsektoren og for at 
anerkende, at de nye teknologier vil 
påvirke kvindelige og mandlige 
transportarbejdere forskelligt;

Or. en

Ændringsforslag 21
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at investere i 
programmer, der mindsker den 
kønsbestemte forskel på området for 
intelligent mobilitet, for at tiltrække flere 
kvinder til transporterhverv og for at sætte 
øget fokus på udfordringerne for 
kønsligestilling, bl.a. Transport 
Innovation Gender Observatory 
(TInnGO), European Observatory for 
Gender Smart Transport og initiativet 
"Kvinder og transport – EU-Platform for 
forandringer" og for at gennemføre deres 
handlingsplaner for ligestilling og bedste 
praksis; opfordrer til, at der stilles 
yderligere finansiering til rådighed til 
sådanne projekter;

Or. en
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Ændringsforslag 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. hilser Kommissionens strategi for 
bæredygtig og intelligent mobilitet 
velkommen, støtter dens prioriteter og 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at anerkende 
vigtigheden af at integrere viden om køn 
og diversitet og samtidig fremsætte forslag 
og gennemføre målrettet 
transportlovgivning; fremhæver, at 
forslag til transportlovgivning bør være i 
overensstemmelse med Kommissionens 
strategi for ligestilling mellem kønnene og 
dens handicapstrategi;

Or. en

Ændringsforslag 23
Rovana Plumb

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. opfordrer medlemsstaterne til at 
øge kvinders deltagelse i arbejdsstyrken 
ved at skabe ligestilling mellem kønnene i 
de nationale treparts- og topartsorganer 
og i virksomhedsbaserede repræsentative 
organer (f.eks. samarbejdsudvalg eller 
sundheds- og sikkerhedsudvalg) samt i 
fagforeninger og erhvervsorganisationer 
og ved at indgå i arbejdsmarkedsdialogen 
om at få afskaffet kønsdiskriminerende 
praksis;

Or. en
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Ændringsforslag 24
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. minder om, at manglen på 
diversitet i arbejdsstyrken i 
transportsektoren er tæt forbundet med 
den fortsatte kønsskævhed i STEM-
karrierer og undersøgelser (videnskab, 
teknologi, teknik og matematik); 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at videreudvikle 
mekanismer til at opnå kønsbalance og til 
at bruge synergier med andre 
politikområder for at afhjælpe denne 
skævhed;

Or. en

Ændringsforslag 25
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl

Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1c. fremhæver, at en styrkelse af 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter 
er afgørende for at afskaffe 
diskrimination og forskelsbehandling i 
transportsektoren; hilser forhandlingerne 
velkommen om en selvstændig aftale om 
Women in Rail mellem arbejdsmarkedets 
parter for transportsektoren og opfordrer 
andre sektorer til at følge dette eksempel;

Or. en
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Ændringsforslag 26
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1c. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre en yderligere 
indsats for kvinders brug af bæredygtig 
transport ved hjælp af kønsopmærksom 
udformning og incitamenter, fordi 
kvinder i dag bruger CO2-fattig transport i 
højere grad end mænd1a;
__________________
1a Civitas, "Smart choices for cities 
Gender equality and mobility: mind the 
gap!", 2020, s. 15, 
https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol
-an2_m_web.pdf.

Or. en

Ændringsforslag 27
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl

Udkast til udtalelse
Punkt 1 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1d. fremhæver vigtigheden af 
direktivet om balance mellem arbejds- og 
privatliv og gennemførelsen af direktivet; 
noterer sig, at transportarbejdere ofte står 
over for uregelmæssige, uforudsigelige og 
mange arbejdstimer; fremhæver behovet 
for arbejdsplaner og arbejdstider, som 
tilpasses forældres behov og karrierer for 
at sikre, at de ikke straffes på lønnen eller 
med hensyn til karrieremuligheder for at 
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klare deres omsorgsansvar; understreger 
vigtigheden af fædreorlov for 
transportarbejdere; opfordrer 
transportsektoren til at anerkende 
familiers forskelligartethed og særlige 
behov og rettigheder for f.eks. 
eneforsørgerfamilier, adoptivfamilier, 
partnere af samme køn og andre, i 
sektorens interne retningslinjer;

Or. en

Ændringsforslag 28
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Udkast til udtalelse
Punkt 1 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1d. fremhæver, at 
underrepræsentationen af kvinder med 
STEM-relaterede stillinger i 
transportsektoren, f.eks. inden for kunstig 
intelligens, er et problem, da det kan 
påvirke udformningen, udviklingen og 
indførelsen af disse teknologier negativt, 
hvilket medfører en videreførelse af 
eksisterende kønsdiskriminerende praksis 
og stereotyper samt udviklingen af 
"kønsskæve algoritmer" i nye 
mobilitetsprodukter; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
sikre, at kunstig intelligens overholder 
principperne og værdierne for 
kønsligestilling og 
ikkeforskelsbehandling, som nedfældet i 
artikel 21 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 29
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
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Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl

Udkast til udtalelse
Punkt 1 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1e. noterer sig, at der dagligt er 
mobilitet på offentlige steder, hvor mange 
mennesker i vores samfund udsættes for 
forskelsbehandling; noterer sig, at 
kvinder stammer fra forskellige 
baggrunde og stilles over for forskellige 
udfordringer, og der henviser til, at 
forskelsbehandling på baggrund af køn 
ofte sker samtidig med forskelsbehandling 
på baggrund af identitet, som f.eks. køn, 
race, hudfarve, etnisk eller 
samfundsmæssig oprindelse, religion eller 
tro, politisk eller anden holdning, 
tilhørsforhold til en national minoritet, 
karaktertræk, herkomst, handicap, alder, 
seksuel orientering, kønsidentitet og -
udtryk og klasse og/eller indvandrerstatus, 
som medfører dobbelt og samtidige former 
for forskelsbehandling; tilskynder 
Kommissionen til at optimere 
gennemførelsen af strategien med 
Kommissionens handlingsplan mod 
racisme og anden EU-politik mod 
forskelsbehandling og for ligestilling; 
fremhæver, at steder med mobilitet skal 
være og skal opleves som sikre, 
økonomisk overkommelige og 
tilgængelige steder for alle, herunder de, 
der udsættes for hindringer eller trusler, 
når de færdes i vores lokalsamfund; 
opfordrer Kommissionen til at inddrage 
dette perspektiv i udviklingen af det 
europæiske mobilitetsdataområde i 
indsamlingen af opdelte data og 
sammenlignelig statistik om behovene 
blandt alle grupper, herunder 
underrepræsenterede og dårligt stillede 
grupper, udarbejdelsen af relevante 
redskaber baseret på kunstig intelligens 
samt de planlagte digitale applikationer til 
at fremme mobilitet for forbrugere;



AM\1232866DA.docx 21/49 PE693.664v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 30
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl

Udkast til udtalelse
Punkt 1 f (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1f. fremhæver, at grundige 
sikkerhedstests af køretøjer er afgørende 
for trafiksikkerhed og bør inddrage 
kønsaspektet, f.eks. ved at anvende 
kvindelige forsøgsdukker i kollisionstest;

Or. en

Ændringsforslag 31
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl

Udkast til udtalelse
Punkt 1 g (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1g. understreger behovet for at 
afhjælpe lønforskellen mellem kønnene; 
bifalder i den henseende direktivet om 
løngennemsigtighed, som er foreslået af 
Kommissionen, og som kan blive et nyttigt 
redskab til at lokalisere mangler og 
forskelsbehandling i transportsektoren og 
bygge bro over lønforskellen mellem 
kønnene;

Or. en

Ændringsforslag 32
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl
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Udkast til udtalelse
Punkt 1 h (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1h. noterer sig, at digitalisering vil 
resultere i grundlæggende ændringer i 
transportsektoren, som skaber talløse 
muligheder, men også byder på nye 
udfordringer; opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og transportsektoren til 
at undersøge og evaluere kønsperspektivet 
i denne omstilling og til at øge kvinders 
deltagelse i den henseende for at sikre, at 
deres behov og problemstillinger tackles;

Or. en

Ændringsforslag 33
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at kvinder har tendens 
til mindre ofte at benytte sig af nye 
mobilitetstjenester som f.eks. bildeling, da 
deres daglige rejsemønstre er meget 
forskellige og mere komplekse end 
mænds1; understreger, at intelligente og 
bæredygtige mobilitetsløsninger bør 
udformes retfærdigt med henblik på at 
forbedre mobiliteten og tilgængeligheden 
for alle;

2. fremhæver, at mobilitet opleves 
forskelligt af kvinder og mænd; 
understreger, at kvinder har tendens til 
mindre ofte at benytte sig af nye 
mobilitetstjenester som f.eks. samkørsel: 
udlejning af el-løbehjul eller elcykler, da 
deres daglige rejsemønstre er meget 
forskellige og mere komplekse end 
mænds1, og de bærer en større rejsebyrde 
med hensyn til omkostninger, tid og 
stress; påpeger, at kvinder er mere 
tilbøjelige til at blive udsat for farlige og 
livs- eller helbredstruende situationer; 
understreger, at intelligente og bæredygtige 
mobilitetsløsninger bør udformes 
retfærdigt med henblik på at forbedre 
mobiliteten og tilgængeligheden for alle; 
understreger, at sikkerhed bør indgå som 
et centralt aspekt ved udformning af en ny 
strategi for mobilitet; betoner mulig 
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tilpasning af offentlige transportmidler til 
sårbare grupper;

__________________ __________________
1Kawgan-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, Vol 31, 2018, s. 146‑159.

1Kawgan-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, Vol 31, 2018, s. 146‑159.

Or. en

Ændringsforslag 34
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at kvinder har tendens 
til mindre ofte at benytte sig af nye 
mobilitetstjenester som f.eks. bildeling, da 
deres daglige rejsemønstre er meget 
forskellige og mere komplekse end 
mænds1; understreger, at intelligente og 
bæredygtige mobilitetsløsninger bør 
udformes retfærdigt med henblik på at 
forbedre mobiliteten og tilgængeligheden 
for alle;

2. fremhæver, at kvinder har tendens 
til mindre ofte at benytte sig af nye 
mobilitetstjenester som f.eks. bildeling, da 
deres daglige rejsemønstre er meget 
forskellige og mere komplekse end 
mænds1; understreger, at intelligente og 
bæredygtige mobilitetsløsninger bør 
udformes retfærdigt med henblik på at 
forbedre mobiliteten og tilgængeligheden 
for alle; fremhæver behovet for 
deltagerbaseret planlægning, herunder de 
forskellige brugere af 
transportsystemerne, i 
planlægningsprocessen ved at interviewe 
og observere de forskellige behov, som 
f.eks. kvinder, børn, ældre og mennesker 
med handicap har;

__________________ __________________
1Kawgan-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, Vol 31, 2018, s. 146‑159.

1Kawgan-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, Vol 31, 2018, s. 146‑159.
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Or. en

Ændringsforslag 35
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at kvinder har tendens 
til mindre ofte at benytte sig af nye 
mobilitetstjenester som f.eks. bildeling, da 
deres daglige rejsemønstre er meget 
forskellige og mere komplekse end 
mænds1; understreger, at intelligente og 
bæredygtige mobilitetsløsninger bør 
udformes retfærdigt med henblik på at 
forbedre mobiliteten og tilgængeligheden 
for alle;

2. fremhæver, at kvinder har tendens 
til mindre ofte at benytte sig af nye 
mobilitetstjenester som f.eks. bildeling, da 
deres daglige rejsemønstre er meget 
forskellige og mere komplekse end 
mænds1; understreger, at intelligente og 
bæredygtige mobilitetsløsninger bør 
udformes retfærdigt med henblik på at 
forbedre mobiliteten og tilgængeligheden 
samt integrere udfordringerne, 
mobilitetsmønstrene og behovene for alle 
brugere, især under sårbare 
omstændigheder og fra landbosamfund;

__________________ __________________
1Kawgan-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, Vol 31, 2018, s. 146‑159.

1Kawgan-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, Vol 31, 2018, s. 146‑159.

Or. en

Ændringsforslag 36
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at kvinder har tendens 2. fremhæver, at kvinder har tendens 
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til mindre ofte at benytte sig af nye 
mobilitetstjenester som f.eks. bildeling, da 
deres daglige rejsemønstre er meget 
forskellige og mere komplekse end 
mænds1; understreger, at intelligente og 
bæredygtige mobilitetsløsninger bør 
udformes retfærdigt med henblik på at 
forbedre mobiliteten og tilgængeligheden 
for alle;

til mindre ofte at benytte sig af nye 
mobilitetstjenester som f.eks. bildeling og 
servicebaserede transportløsninger, bl.a. 
leasing, da deres daglige rejsemønstre er 
meget forskellige og mere komplekse end 
mænds1a; understreger, at intelligente og 
bæredygtige mobilitetsløsninger bør 
udformes retfærdigt med henblik på at 
forbedre mobiliteten og tilgængeligheden 
for alle, hvor der tages højde for 
omsorgspersoners særlige situation i 
transportsystemet;

__________________ __________________
1Kawgan-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, Vol 31, 2018, s. 146‑159.

1Kawgan-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, Vol 31, 2018, s. 146‑159.

Or. en

Ændringsforslag 37
Margarita de la Pisa Carrión

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at kvinder har tendens 
til mindre ofte at benytte sig af nye 
mobilitetstjenester som f.eks. bildeling, da 
deres daglige rejsemønstre er meget 
forskellige og mere komplekse end 
mænds1; understreger, at intelligente og 
bæredygtige mobilitetsløsninger bør 
udformes retfærdigt med henblik på at 
forbedre mobiliteten og tilgængeligheden 
for alle;

2. fremhæver, at de nye 
mobilitetstjenester som f.eks. bildeling er 
en udfordring både for mænd og kvinder; 
understreger, at intelligente og bæredygtige 
mobilitetsløsninger bør udformes 
retfærdigt med henblik på at forbedre 
mobiliteten og tilgængeligheden for alle;

__________________ __________________
1Kawgan-Kagan, I., Popp, M., 
"Sustainability and Gender: a mixed-
method analysis of urban women’s mode 
choice with particular consideration of e-

1Kawgan-Kagan, I., Popp, M., 
"Sustainability and Gender: a mixed-
method analysis of urban women’s mode 
choice with particular consideration of e-
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carsharing", Transportation Research 
Procedia, Vol 31, 2018, s. 146-159.

carsharing", Transportation Research 
Procedia, Vol 31, 2018, s. 146-159.

Or. es

Ændringsforslag 38
Jessica Stegrud

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at kvinder har tendens 
til mindre ofte at benytte sig af nye 
mobilitetstjenester som f.eks. bildeling, da 
deres daglige rejsemønstre er meget 
forskellige og mere komplekse end 
mænds1; understreger, at intelligente og 
bæredygtige mobilitetsløsninger bør 
udformes retfærdigt med henblik på at 
forbedre mobiliteten og tilgængeligheden 
for alle;

2. fremhæver, at kvinder har tendens 
til mindre ofte at benytte sig af nye 
mobilitetstjenester som f.eks. bildeling, da 
deres daglige rejsemønstre er meget 
forskellige og mere komplekse end 
mænds1; understreger, at intelligente og 
bæredygtige mobilitetsløsninger bør 
udformes retfærdigt med henblik på at 
forbedre mobiliteten og tilgængeligheden 
for alle; understreger vigtigheden af, at 
EU respekterer valgfriheden;

__________________ __________________
1Kawgan-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, Vol 31, 2018, s. 146‑159.

1Kawgan-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, Vol 31, 2018, s. 146‑159.

Or. en

Ændringsforslag 39
Christine Anderson

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at kvinder har tendens 
til mindre ofte at benytte sig af nye 

2. fremhæver, at kvinder mindre ofte 
benytter sig af nye mobilitetstjenester som 



AM\1232866DA.docx 27/49 PE693.664v01-00

DA

mobilitetstjenester som f.eks. bildeling, da 
deres daglige rejsemønstre er meget 
forskellige og mere komplekse end 
mænds1; understreger, at intelligente og 
bæredygtige mobilitetsløsninger bør 
udformes retfærdigt med henblik på at 
forbedre mobiliteten og tilgængeligheden 
for alle;

f.eks. bildeling; understreger, at intelligente 
og bæredygtige mobilitetsløsninger bør 
udformes retfærdigt med henblik på at 
forbedre mobiliteten og tilgængeligheden 
for alle;

__________________ __________________
1Kawgan-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, Vol 31, 2018, s. 146‑159.

1Kawgan-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, Vol 31, 2018, s. 146‑159.

Or. en

Ændringsforslag 40
Annika Bruna

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger, at mødre er mindre 
tilbøjelige til at bruge nye 
mobilitetstjenester som f.eks. delebiler 
eller samkørsel eller til at bruge offentlig 
transport, da disse tjenester ikke er 
tilstrækkeligt tilpasset deres daglige 
rejsebehov; understreger, at 
mobilitetsløsninger bør være udformet 
således, at det bliver lettere at rejse med 
små børn og klapvogne;

Or. fr

Ændringsforslag 41
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen
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Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og lokale og regionale 
myndigheder til at sikre, at 
arbejdsgrupper beskæftiget med 
mobilitets- og transportpolitik, -
planlægning og -udformning, har en 
mangfoldig og inkluderende 
sammensætning, og at kvinder i al deres 
mangfoldighed samt personer udsat for 
flere og sammenfaldende former for 
forskelsbehandling bliver hørt;

Or. en

Ændringsforslag 42
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at begrænset adgang til 
transportløsninger for kvinder kan være 
en barriere for beskæftigelse og begrænse 
adgangen til uddannelse og 
erhvervsuddannelse samt 
sundhedsbehandling og kan føre til social 
isolation;

Or. en

Ændringsforslag 43
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. minder om, at mobilitet i høj grad 
formes af kvinder og mænds kønsroller. 
fremhæver, at kvinder i gennemsnit 
bruger 42 % af deres samlede tid til 
transport mellem hjem og arbejdsplads i 
en typisk uge til omsorgsmobilitet, og at 
de udgør 80 % af de ansvarlige for 
omsorgsmobilitet1a; minder om, at denne 
omsorgstransport, som kvinder foretager 
ved hjælp af bæredygtige transportformer, 
bl.a. transport til fods og brug af offentlig 
transport, og typisk involverer korte, 
lokale og hyppigere ture inden for korte 
tidsrum; opfordrer indtrængende 
transportplanlæggere til at skabe balance 
mellem udbuddet af transportsystemer 
beregnet til arbejdsrelateret transport og 
de uopfyldte mobilitetsbehov i forbindelse 
med omsorgsopgaver;
__________________
1a OECD, "Transport Innovation for 
Sustainable Development A Gender 
Perspective" (2021), s. 17, https://www.itf-
oecd.org/sites/default/files/docs/transport-
innovation-sustainable-development-
gender.pdf. 

Or. en

Ændringsforslag 44
Christine Anderson

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at 

udgår



PE693.664v01-00 30/49AM\1232866DA.doc

DA

forbedre tilgængeligheden, sikkerheden 
(navnlig under pandemien) og komforten 
og prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed;

Or. en

Ændringsforslag 45
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at forbedre 
tilgængeligheden, sikkerheden (navnlig 
under pandemien) og komforten og 
prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed;

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at forbedre 
tilgængeligheden, sikkerheden (navnlig 
under pandemien) og komforten samt 
prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed og tackle den 
sammenfaldende forskelsbehandling for 
at opfylde de specifikke behov blandt 
sårbare grupper, herunder kvinder i 
landdistrikter, kvinder med handicap, 
kvinder med anden hudfarve, 
indvandrerkvinder, kvinder fra en etnisk 
minoritet og romaer, ældre kvinder, enlige 
mødre, LGBT++, kvinder med 
omsorgsansvar og socioøkonomisk dårligt 
stillede kvinder;

Or. en

Ændringsforslag 46
Jessica Stegrud

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at 
forbedre tilgængeligheden, sikkerheden 
(navnlig under pandemien) og komforten 
og prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed;

3. understreger vigtigheden af at 
tilvejebringe et transportsystem for alle 
ved at forbedre tilgængeligheden, 
sikkerheden (navnlig under pandemien) og 
komforten;

Or. en

Ændringsforslag 47
Annika Bruna

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at forbedre 
tilgængeligheden, sikkerheden (navnlig 
under pandemien) og komforten og 
prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed;

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at forbedre 
tilgængeligheden, sikkerheden (navnlig 
under pandemien) og komforten og 
prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed; opfordrer 
medlemsstaterne til at skærpe straffene 
for de voldelige lovovertrædere og til at 
give deres politi tilstrækkelige ressourcer;

Or. fr

Ændringsforslag 48
Christine Anderson

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at 
forbedre tilgængeligheden, sikkerheden 
(navnlig under pandemien) og komforten 
og prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed;

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, således at 
tilgængeligheden, sikkerheden (navnlig 
under pandemien) og komforten kan 
forbedres;

Or. de

Ændringsforslag 49
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at forbedre 
tilgængeligheden, sikkerheden (navnlig 
under pandemien) og komforten og 
prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed;

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at forbedre 
tilgængeligheden, sikkerheden (navnlig 
under pandemien) og komforten og 
prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed ved at medtage 
kønsbudgettering og kønsspecifikke 
konsekvensanalyser i 
transportplanlægning;

Or. en

Ændringsforslag 50
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at forbedre 
tilgængeligheden, sikkerheden (navnlig 
under pandemien) og komforten og 
prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed;

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at forbedre 
tilgængeligheden, sammenhængen mellem 
transportforbindelser, trygheden, 
sikkerheden (navnlig under pandemien) og 
komforten og prioritere passende 
investeringer i bæredygtige 
transportformer og bæredygtig 
infrastruktur;

Or. en

Ændringsforslag 51
Jadwiga Wiśniewska

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at forbedre 
tilgængeligheden, sikkerheden (navnlig 
under pandemien) og komforten og 
prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed;

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der tager 
højde for kvinders og mænds forskellige 
behov og de transportformer, de reelt 
foretrækker at bruge, ved at forbedre 
tilgængeligheden, sikkerheden (navnlig 
under pandemien) og komforten og 
prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed;

Or. en

Ændringsforslag 52
Margarita de la Pisa Carrión
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at forbedre 
tilgængeligheden, sikkerheden (navnlig 
under pandemien) og komforten og 
prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed;

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders og mænds behov, 
inklusive deres familier, og deres 
foretrukne transportformer, ved at forbedre 
tilgængeligheden, sikkerheden (navnlig 
under pandemien) og komforten og 
prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed;

Or. es

Ændringsforslag 53
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at forbedre 
tilgængeligheden, sikkerheden (navnlig 
under pandemien) og komforten og 
prioritere passende investeringer i 
overensstemmelse hermed;

3. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og de relevante interessenter til at 
tilvejebringe et transportsystem, der er 
skræddersyet til kvinders behov og deres 
foretrukne transportformer, ved at forbedre 
tilgængeligheden, sikkerheden (navnlig 
under pandemien), tilvejebringelsen af 
transport og komforten og prioritere 
passende investeringer i overensstemmelse 
hermed;

Or. en

Ændringsforslag 54
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen
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Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at frygt for chikane 
og overfald ved transport til fods, cykling 
og brug af offentlig transport påvirker 
kvinders tilværelse hver dag; understreger 
behovet for ikke at gøre kvinder til ofre, 
men i stedet medtage deres sikkerheds- og 
beskyttelsesbehov i udformningen af 
løsningerne som en integreret del af 
projektet; opfordrer til behovet for at 
prioritere, tilvejebringe, investere og 
vedligeholde en grundlæggende 
infrastruktur til fodgængere og cyklister 
samt sikre offentlig transport, hvor alle - 
herunder unge og ældre, kvinder, 
ikkebinære, LGBTI-personer, personer af 
forskellig racemæssig eller etnisk 
oprindelse, religiøse personer, personer 
med handicap - føler sig trygge;

Or. en

Ændringsforslag 55
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. fremhæver, at kvinder er 47 % 
mere tilbøjelige end mænd til at lide 
alvorlig eller dødelig personskade ved 
bilsammenstød på grund af 
dataskævhed,1a, idet biler er bygget og 
testet ved hjælp af "mandlige” 
forsøgsdukker og ikke med "kvindelige"; 
minder om, at kvindelige forsøgsdukker 
(som kom til i begyndelsen af 2000'erne) 
repræsenterer en femte percentil af 
kvinder (under 152 cm højde og 49 kg) og 
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derfor ikke tager højde for de øvrige 95 % 
kvinder;
__________________
1a J. Forman m.fl., "Automobile injury 
trends in the contemporary fleet: Belted 
occupants in frontal collisions" (2019), 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1
080/15389588.2019.1630825?utm_source
=newsletter&utm_medium=email&utm_c
ampaign=newsletter_axiosautonomousve
hicles&stream=autonomous-vehicles.

Or. en

Ændringsforslag 56
Annika Bruna

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. minder om, at privatbilen fortsat er 
et ofte uundværligt transportmiddel for 
familier og forældre med små børn, især 
mødre. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og de lokale 
myndigheder til at tage hensyn til denne 
problematik i forbindelse med 
udarbejdelsen af deres 
transportpolitikker;

Or. fr

Ændringsforslag 57
Annika Bruna

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. glæder sig over de lokale 
myndigheders initiativ til at indføre 
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systemer med behovsstoppesteder på visse 
busruter, som gør det muligt at bede 
busserne om at standse mellem to 
stoppesteder, når hensynet til 
trafiksikkerheden tillader det; minder om, 
at disse systemer gør det muligt at 
mindske problemerne med usikkerhed, 
især om natten, og at reducere rejsetiden 
og transportproblemerne for kvinder i 
landdistrikterne samt ældre og 
handicappede kvinder; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og de 
lokale myndigheder til at fremme 
indførelsen af sådanne ordninger, som 
gør det lettere for især kvinder at benytte 
offentlig transport;

Or. fr

Ændringsforslag 58
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. understreger, at fremme af og 
tilskyndelse til anvendelse af bæredygtig 
og miljøvenlig mobilitet til alle vil kræve 
prioritering af sikker mobilitet og 
investering i sikre fortove, en sikker, 
adskilt infrastruktur til cykling, 
nedsættelse af hastigheden og begrænset 
adgang for biler til bestemte gader eller 
områder, sikring af kvinders ret til 
mobilitet uden chikane eller andre former 
for vold og udvikling af nye, bæredygtige 
og fleksible løsninger, der muliggør 
kombinering af ture ("trip chaining") og 
tilpasses den enkeltes behov og 
rejsemønstre;

Or. en
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Ændringsforslag 59
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at godkende nye 
standardiserede sikkerheds- og 
forsøgsdukkesystemer for at tage højde 
for kvinders anderledes muskelstyrke, 
fedtfordeling og knoglevævstæthed;

Or. en

Ændringsforslag 60
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage initiativer til at 
gøre offentlige steder i europæiske byer 
sikre og fri for chikane ved at udveksle 
bedste praksis og forbedre lovgivning, 
forvaltning, politikker, infrastruktur og 
sikkerhedsteknologi;

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage initiativer til at 
gøre offentlige steder i europæiske byer 
sikre og fri for chikane ved at udveksle 
bedste praksis og forbedre lovgivning, 
forvaltning, politikker, infrastruktur og 
sikkerhedsteknologi; opfordrer 
Kommissionen til at forbedre kønsopdelte 
statistiske data og foretage undersøgelser 
for at få en bedre forståelse af 
kønsforskelle i mobilitetsmønstre og tage 
højde herfor ved revideringen af 
bytrafikpakken; opfordrer indtrængende 
byer til at lade kønsbestemt statistik og 
forskning indgå i revideringen af 
planerne for bæredygtig bytrafik;

Or. en
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Ændringsforslag 61
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage initiativer til at 
gøre offentlige steder i europæiske byer 
sikre og fri for chikane ved at udveksle 
bedste praksis og forbedre lovgivning, 
forvaltning, politikker, infrastruktur og 
sikkerhedsteknologi;

4. mener, at kvinders mobilitet i 
højere grad er forbundet med utrygge 
oplevelser og problemer med personlig 
sikkerhed, og at kvinder derfor er udsat 
for en større "rejsebyrde" end mænd 
primært med hensyn til omkostninger, 
stress, tidsmangel, manglende 
tilgængelighed og, frem for alt, sikkerhed; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage initiativer til at 
gøre offentlige steder i europæiske byer 
sikre og fri for chikane ved at udveksle 
bedste praksis og forbedre lovgivning, 
udvikle kønsbestemte parametre og 
indikatorer, forvaltning, politikker, 
infrastruktur og sikkerhedsteknologi;

Or. en

Ændringsforslag 62
Christine Anderson

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage initiativer til at 
gøre offentlige steder i europæiske byer 
sikre og fri for chikane ved at udveksle 
bedste praksis og forbedre lovgivning, 
forvaltning, politikker, infrastruktur og 
sikkerhedsteknologi;

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage initiativer til at 
gøre offentlige steder i europæiske byer 
sikre og fri for chikane ved at udveksle 
bedste praksis, forbedre lovgivning, 
forvaltning, politikker, infrastruktur og 
sikkerhedsteknologi, og at kriminelle 
hurtigere kan blive udvist, såfremt de ikke 
er EU-borgere;

Or. de
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Ændringsforslag 63
Annika Bruna

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage initiativer til at 
gøre offentlige steder i europæiske byer 
sikre og fri for chikane ved at udveksle 
bedste praksis og forbedre lovgivning, 
forvaltning, politikker, infrastruktur og 
sikkerhedsteknologi;

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage initiativer til at 
gøre offentlige steder i europæiske byer 
sikre og fri for chikane ved at udveksle 
bedste praksis, forbedre lovgivning, 
forvaltning, politikker, infrastruktur, 
sikkerhedsteknologi og til at skærpe 
straffene for de voldelige lovovertrædere;

Or. fr

Ændringsforslag 64
Jessica Stegrud

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage initiativer til at 
gøre offentlige steder i europæiske byer 
sikre og fri for chikane ved at udveksle 
bedste praksis og forbedre lovgivning, 
forvaltning, politikker, infrastruktur og 
sikkerhedsteknologi;

4. understreger vigtigheden af at gøre 
offentlige steder i europæiske byer sikre og 
fri for chikane ved at udveksle bedste 
praksis og forbedre national lovgivning, 
forvaltning, politikker, infrastruktur og 
sikkerhedsteknologi;

Or. en

Ændringsforslag 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte anbefalinger til mulige måder 
til at tackle problemet med 
underrepræsentation af kvinder i alle 
former for transport og dermed forbundne 
tjenester; understreger behovet for 
generelt at styrke kvinders beskæftigelse 
og lige muligheder ved hjælp af bedre 
forbindelser, især i forstadsområder;

Or. en

Ændringsforslag 66
Rovana Plumb

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. fremhæver udarbejdelse af en 
politik for ligestilling, diversitet og 
inddragelse, som bør afspejles i alle 
metoder og processer, f.eks. indkøb, 
planlægning og udformning; 
understreger, at en bedre kønsbalance på 
alle niveauer i transportsektoren er en 
forudsætning for en mere lige, sikker og 
inkluderende transport og mobilitet;

Or. en

Ændringsforslag 67
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og lokale myndigheder 
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til at forbedre kvaliteten af veje og 
cykelstier samt justere offentlige steder, 
som f.eks. busstoppesteder 
(landskabsarkitektur), primært i 
landdistrikter for at fremme 
sikkerhedsfølelsen blandt kvinder i 
landbefolkninger;

Or. en

Ændringsforslag 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 4 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4c. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og lokale myndigheder 
til at overveje at indføre et 
"telecaresystem"1b (en kombination af 
forskellige tilbud i samme bygning, f.eks. 
lokalsamfundsbaserede organisationer, 
butikker, transportcentre, 
sundhedsrelaterede institutioner), som 
kan tackle servicerelaterede problemer og 
føre til større uafhængighed for kvinder i 
landdistrikter;
__________________
1b Manthorpe, J., & Livsey, L. (2009), 
"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", European Journal of Social 
Work, 12(1), 5-24.

Or. en

Ændringsforslag 69
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald
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Udkast til udtalelse
Punkt 4 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4d. fremhæver, at intelligente, 
bæredygtige og økonomisk 
overkommelige offentlige 
transportforbindelser i landdistrikter og til 
by- og periferområder er afgørende for 
kvinders uafhængighed og deres 
personlige udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 70
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremsætte 
henstillinger med henblik på at øge 
kvinders deltagelse i mobilitetsrelaterede 
hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser og tilskynde 
virksomhederne til at forbedre lige 
muligheder for kvinder med særligt fokus 
på innovation inden for transport, 
overgangen til bæredygtig mobilitet, 
tiltrækning og fastholdelse af talent og 
forbedring af arbejdsvilkårene.

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremsætte 
henstillinger med henblik på at øge 
kvinders deltagelse i mobilitetsrelaterede 
hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser og tilskynde 
virksomhederne til at forbedre lige 
muligheder for kvinder med særligt fokus 
på innovation og digitalisering inden for 
transport, overgangen til bæredygtig og 
mere miljøvenlig mobilitet, tiltrækning og 
fastholdelse af talent og forbedring af 
arbejdsvilkårene og miljøet ved hjælp af 
fleksibilitet og nedbringelse af omfanget 
af atypiske kontrakter og arbejdstider; 
understreger vigtigheden af at opnå og 
fastholde diversitet og en 
inklusionsbaseret tilgang for at sikre en 
mere retfærdig transportmodel.

Or. en
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Ændringsforslag 71
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremsætte 
henstillinger med henblik på at øge 
kvinders deltagelse i mobilitetsrelaterede 
hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser og tilskynde 
virksomhederne til at forbedre lige 
muligheder for kvinder med særligt fokus 
på innovation inden for transport, 
overgangen til bæredygtig mobilitet, 
tiltrækning og fastholdelse af talent og 
forbedring af arbejdsvilkårene.

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremsætte 
henstillinger med henblik på at øge 
kvinders deltagelse i mobilitetsrelaterede 
hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser, f.eks. ved at fremme 
procedurer for kønsspecifik 
konsekvensanalyse og kønstjeklister; 
tilskynder virksomhederne til at forbedre 
lige muligheder for alle arbejdstagere med 
særligt fokus på innovation inden for 
transport, overgangen til bæredygtig 
mobilitet, tiltrækning og fastholdelse af 
talent og forbedring af arbejdsvilkårene. 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til i den henseende at ophøre med at 
blokere for vedtagelsen af direktivet om 
kvindelige bestyrelsesmedlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 72
Margarita de la Pisa Carrión

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremsætte 
henstillinger med henblik på at øge 
kvinders deltagelse i mobilitetsrelaterede 
hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser og tilskynde 
virksomhederne til at forbedre lige 
muligheder for kvinder med særligt fokus 
på innovation inden for transport, 

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremsætte 
henstillinger med henblik på at øge 
deltagelsen fra personer med forskellige 
behov, såvel kvinder som mænd samt 
deres familier, i mobilitetsrelaterede 
hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser i deres professionelle 
og personlige liv og tilskynde 
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overgangen til bæredygtig mobilitet, 
tiltrækning og fastholdelse af talent og 
forbedring af arbejdsvilkårene.

virksomhederne til at forbedre lige 
muligheder for kvinder og mænd med 
særligt fokus på innovation inden for 
transport, overgangen til bæredygtig 
mobilitet, tiltrækning og fastholdelse af 
talent og forbedring af arbejdsvilkårene.

Or. es

Ændringsforslag 73
Jessica Stegrud

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremsætte 
henstillinger med henblik på at øge 
kvinders deltagelse i mobilitetsrelaterede 
hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser og tilskynde 
virksomhederne til at forbedre lige 
muligheder for kvinder med særligt fokus 
på innovation inden for transport, 
overgangen til bæredygtig mobilitet, 
tiltrækning og fastholdelse af talent og 
forbedring af arbejdsvilkårene.

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at respektere 
nærhedsprincippet på områder som f.eks. 
kvinders deltagelse i mobilitetsrelaterede 
hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser og muliggøre 
innovation inden for transport til gavn for 
alle.

Or. en

Ændringsforslag 74
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremsætte 
henstillinger med henblik på at øge 
kvinders deltagelse i mobilitetsrelaterede 

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremsætte 
henstillinger med henblik på at øge 
kvinders deltagelse i mobilitetsrelaterede 
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hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser og tilskynde 
virksomhederne til at forbedre lige 
muligheder for kvinder med særligt fokus 
på innovation inden for transport, 
overgangen til bæredygtig mobilitet, 
tiltrækning og fastholdelse af talent og 
forbedring af arbejdsvilkårene.

hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser og tilskynde 
virksomhederne til at forbedre lige 
muligheder for kvinder og til at tackle 
underrepræsentation af kvinder i 
mobilitetsrelaterede job med særligt fokus 
på innovation inden for transport, 
overgangen til bæredygtig mobilitet, 
tiltrækning og fastholdelse af talent og 
forbedring af arbejdsvilkårene.

Or. en

Ændringsforslag 75
Jadwiga Wiśniewska

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremsætte 
henstillinger med henblik på at øge 
kvinders deltagelse i mobilitetsrelaterede 
hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser og tilskynde 
virksomhederne til at forbedre lige 
muligheder for kvinder med særligt fokus 
på innovation inden for transport, 
overgangen til bæredygtig mobilitet, 
tiltrækning og fastholdelse af talent og 
forbedring af arbejdsvilkårene.

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremsætte 
henstillinger med henblik på at fremme og 
yderligere øge kvinders deltagelse i 
mobilitetsrelaterede hørings-, 
planlægnings- og beslutningsprocesser og 
tilskynde virksomhederne til at forbedre 
lige muligheder for kvinder og mænd med 
særligt fokus på innovation inden for 
transport, overgangen til bæredygtig 
mobilitet, tiltrækning og fastholdelse af 
talent og forbedring af arbejdsvilkårene.

Or. en

Ændringsforslag 76
Christine Anderson

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer indtrængende 5. opfordrer indtrængende 
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Kommissionen til at fremsætte 
henstillinger med henblik på at øge 
kvinders deltagelse i mobilitetsrelaterede 
hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser og tilskynde 
virksomhederne til at forbedre lige 
muligheder for kvinder med særligt fokus 
på innovation inden for transport, 
overgangen til bæredygtig mobilitet, 
tiltrækning og fastholdelse af talent og 
forbedring af arbejdsvilkårene.

medlemsstater til at støtte kompetente og 
velvilligt indstillede kvinders deltagelse i 
mobilitetsrelaterede hørings-, 
planlægnings- og beslutningsprocesser og 
tilskynde virksomhederne til at forbedre 
lige muligheder for alle med særligt fokus 
på innovation inden for transport, 
overgangen til bæredygtig mobilitet, 
tiltrækning og fastholdelse af talent og 
forbedring af arbejdsvilkårene.

Or. en

Ændringsforslag 77
Christine Anderson

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremsætte 
henstillinger med henblik på at øge 
kvinders deltagelse i mobilitetsrelaterede 
hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser og tilskynde 
virksomhederne til at forbedre lige 
muligheder for kvinder med særligt fokus 
på innovation inden for transport, 
overgangen til bæredygtig mobilitet, 
tiltrækning og fastholdelse af talent og 
forbedring af arbejdsvilkårene.

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremsætte 
henstillinger med henblik på at øge 
kvinders deltagelse i mobilitetsrelaterede 
hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser og ikke at overse lige 
muligheder for kvinder med særligt fokus 
på innovation inden for transport, 
overgangen til bæredygtig mobilitet, 
tiltrækning og fastholdelse af talent og 
forbedring af arbejdsvilkårene.

Or. de

Ændringsforslag 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at covid-19-
pandemien, på grund af en traditionelt 
mandsdomineret transportsektor, har haft 
specifikke, yderligere negative virkninger 
på kvindelige transportarbejdere, og at 
dette kan medføre, at opnået 
kønsligestilling går tabt og derved øger 
eksisterende uligheder; opfordrer derfor 
alle interessenter til at styrke 
arbejdsmarkedsdialogen for at afskaffe 
diskrimination og forskelsbehandling;

Or. en

Ændringsforslag 79
Margarita de la Pisa Carrión

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til i mobilitetsrelaterede 
hørings-, planlægnings- og 
beslutningsprocesser at være særligt 
lydhør over for både mænds og kvinders 
familiære ansvar, når der skal vælges en 
mobilitetsløsning, så det ikke er en 
hindring, at familiemedlemmer rejser 
sammen;

Or. es

Ændringsforslag 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. opfordrer Kommissionen til fortsat 
at støtte og styrke interessentsamarbejde 
og udveksling af god praksis på "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; opfordrer til at 
fremlægge det første resultat af 
platformens virke;

Or. en

Ændringsforslag 81
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. fremhæver, at kvinder er markant 
underrepræsenterede i 
transportarbejdsstyrken. Blot 22 % 
transportarbejdere i EU er kvinder;

Or. en


