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Τροπολογία 1
Alice Kuhnke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κινητικότητα δεν είναι ουδέτερη ως προς 
το φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν οι 
ανησυχίες σχετικά με το φύλο δεν 
λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό, τον 
προγραμματισμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση των λύσεων στον τομέα των 
μεταφορών και της κινητικότητας, 
τείνουν να είναι τυφλές ως προς το φύλο, 
ωφελούν κατά κύριο λόγο τους άνδρες και 
αναπαράγουν τις υφιστάμενες 
προκαταλήψεις, τους κανόνες και τις 
ανισότητες της κοινωνίας όσον αφορά το 
φύλο·

Or. en

Τροπολογία 2
Alice Kuhnke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το Διεθνές Φόρουμ μεταφορών1α, το 
φύλο είναι ένας από τους ισχυρότερους 
καθοριστικούς παράγοντες στην επιλογή 
των μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με έρευνες, υψηλότερο ποσοστό 
ανδρών ταξιδεύουν με αυτοκίνητο και 
μοτοσικλέτα, ενώ οι γυναίκες περπατούν 
και χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα 
μεταφοράς και τα ποδήλατα περισσότερο 
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από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα πρότυπα ταξιδίου διαφέρουν επίσης 
μεταξύ των φύλων λόγω της άνισης 
κατανομής των ρόλων των φύλων, καθώς 
τα ταξίδια των ανδρών είναι πιθανότερο 
να είναι ατομικά και δημοφιλή για να 
εργαστούν, ενώ οι γυναίκες τείνουν να 
διανύουν μικρότερες αποστάσεις, να 
σταματούν συχνότερα και να ταξιδεύουν 
ενώ μεταφέρουν τρόφιμα και/ή 
συνοδεύουν παιδιά ή ηλικιωμένα μέλη 
της οικογένειας1β· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κατανόηση όλων των χρήσεων και 
των προτύπων της κινητικότητας των 
ατόμων είναι απαραίτητη για την κάλυψη 
των αναγκών όλων και την προώθηση 
βιώσιμων και ισότιμων λύσεων 
κινητικότητας για όλους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η προώθηση βιώσιμων και 
ισότιμων λύσεων κινητικότητας για όλους 
και οι ποικίλες επιλογές μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών, θα συμβάλουν στην πράσινη 
ψηφιακή μετάβαση·
__________________
1α OECD/ITF, Transport Innovation for 
Sustainable Development: A Gender 
Perspective, 2011 transport-innovation-
sustainable-development-gender.pdf(itf-
oecd.org
1β Civitas, Smart choices for cities Gender 
equality and mobility: mind the gap! 
civ_pol-an2_m_web.pdf (civitas.eu) and 
European Institute for Gender Equality

Or. en

Τροπολογία 3
Alice Kuhnke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πλειονότητα των στατιστικών που 
αφορούν τις μεταφορές γενικά δεν κάνουν 
διάκριση μεταξύ των φύλων, ακόμη δε 
και σε περιπτώσεις όπου δίνεται προσοχή 
στη συλλογή δεδομένων ανά φύλο, συχνά 
δεν παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για τη 
χρονική στιγμή της μετακίνησης ή τον 
πλήρη χαρακτήρα των σύνθετων τύπων 
μετακίνησης πολλαπλών σκοπών που 
κάνουν οι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι απαιτούνται περισσότερες 
στατιστικές σχετικά με το φύλο για τον 
καλύτερο σχεδιασμό των πολιτικών στον 
τομέα των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 4
Alice Kuhnke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς 
των μεταφορών και του σχεδιασμού 
κυριαρχούνται σε μεγάλο βαθμό από 
άνδρες (μόνο το 22 % του συνόλου των 
εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών 
είναι γυναίκες1α)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών 
τόσο μεταξύ των υπευθύνων λήψης 
αποφάσεων όσο και μεταξύ των 
ερευνητών, των προγραμματιστών, των 
μηχανικών και των σχεδιαστών στους 
τομείς των μεταφορών, σε συνδυασμό με 
το χάσμα δεδομένων μεταξύ των φύλων 
και τις υποσυνείδητες προκαταλήψεις 
λόγω φύλου, είναι ορισμένοι από τους 
λόγους για τους οποίους η κινητικότητα 
και οι μεταφορές εξακολουθούν να είναι 
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σχεδιασμένες για τους άνδρες και να 
ωφελούν περισσότερο τους άνδρες από 
ό,τι τις γυναίκες·
__________________
1α Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
https://ec.europa.eu/transport/themes/soci
al/women-transport-eu-platform-
change_en

Or. en

Τροπολογία 5
Jessica Stegrud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις 
μεταφορές, να στηρίξουν τη συνεργασία 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των 
γυναικών στα επαγγέλματα του τομέα των 
μεταφορών, και να βελτιώσουν τη 
συλλογή και την ανάλυση δεδομένων ανά 
φύλο σχετικά με τη συμπεριφορά, τις 
ανάγκες και τις ανησυχίες όσον αφορά 
την κινητικότητα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 6
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1



AM\1232866EL.docx 7/54 PE693.664v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, 
να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, και να 
βελτιώσουν τη συλλογή και την ανάλυση 
δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τη 
συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες όσον αφορά την κινητικότητα·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, 
να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, να 
προωθήσουν την εξισορρόπηση 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
και να βελτιώσουν τη συλλογή και την 
ανάλυση δεδομένων ανά φύλο σχετικά με 
τη συμπεριφορά, να βελτιώσουν τη 
συλλογή και την ανάλυση δεδομένων ανά 
φύλο σχετικά με τη συμπεριφορά, και να 
διενεργήσουν ειδικές εκτιμήσεις 
επιπτώσεων σχετικά με τις διακρίσεις 
λόγω φύλου και τις ανισότητες στον 
τομέα των μεταφορών, καθώς και 
σχετικά με τις δυσμενείς οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας 
COVID-19 στις γυναίκες εργαζόμενες 
στον τομέα των μεταφορών, τις ανάγκες 
και τις ανησυχίες όσον αφορά την 
κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 7
Christine Anderson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις 
μεταφορές, να στηρίξουν τη συνεργασία 

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να 
λαμβάνουν τη συλλογή και την ανάλυση 
δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τη 
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με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών προκειμένου 
να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στα 
επαγγέλματα του τομέα των μεταφορών, 
και να βελτιώσουν τη συλλογή και την 
ανάλυση δεδομένων ανά φύλο σχετικά με 
τη συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες όσον αφορά την κινητικότητα·

συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες όσον αφορά την κινητικότητα·

Or. de

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, 
να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, και να 
βελτιώσουν τη συλλογή και την ανάλυση 
δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τη 
συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες όσον αφορά την κινητικότητα·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν και να ενισχύσουν 
σημαντικά την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλη τη 
νομοθεσία, την πολιτική, τα προγράμματα 
και τις δράσεις που σχετίζονται με τις 
μεταφορές, να στηρίξουν τη συνεργασία με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, και να 
βελτιώσουν τη συλλογή και την ανάλυση 
δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τη 
συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες όσον αφορά την κινητικότητα· 
ζητεί τη γεφύρωση του λεγόμενου 
«χάσματος δεδομένων μεταξύ των 
φύλων» και τη συλλογή συγκρίσιμων ανά 
φύλο δεδομένων σχετικά με τη 
συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες όσον αφορά την κινητικότητα, 
με σκοπό τον σχεδιασμό νομοθεσίας, 
πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων 
που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες των γυναικών·
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Τροπολογία 9
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, 
να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, και να 
βελτιώσουν τη συλλογή και την ανάλυση 
δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τη 
συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες όσον αφορά την κινητικότητα·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, 
να περιλάβουν ορισμό των κριτηρίων 
φύλου στον σχεδιασμό της κινητικότητας, 
να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, και να 
βελτιώσουν τη συλλογή και την ανάλυση 
δεδομένων ανά φύλο και δεδομένων 
σχετικά με τη συμπεριφορά, τις ανάγκες 
και τις ανησυχίες όσον αφορά την 
κινητικότητα, και να αναπτύξουν ανοιχτά 
δεδομένα για την υποστήριξη της 
καινοτομίας στις μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου και τη 
διατομεακή προσέγγιση1α στη νομοθεσία, 
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δράσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, 
να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, και να 
βελτιώσουν τη συλλογή και την ανάλυση 
δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τη 
συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες όσον αφορά την κινητικότητα·

την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, 
να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, τονίζει δε ότι 
χρειάζεται περαιτέρω πρόοδος στην 
έρευνα σχετικά με τις μεταφορές και 
βελτίωση όσον αφορά τη συλλογή και την 
ανάλυση δεδομένων ανά φύλο σχετικά με 
τη συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες όσον αφορά την κινητικότητα·

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

Or. en

Τροπολογία 11
Annika Bruna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, 
να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, και να 
βελτιώσουν τη συλλογή και την ανάλυση 
δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τη 
συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες όσον αφορά την κινητικότητα·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, 
να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, χωρίς την 
επιβολή ποσοστώσεων, και να βελτιώσουν 
τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων 
ανά φύλο σχετικά με τη συμπεριφορά, τις 
ανάγκες και τις ανησυχίες όσον αφορά την 
κινητικότητα·
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Or. fr

Τροπολογία 12
Christine Anderson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, 
να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, και να 
βελτιώσουν τη συλλογή και την ανάλυση 
δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τη 
συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες όσον αφορά την κινητικότητα·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, 
να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν τόσο οι άνδρες όσο και οι 
γυναίκες που επιθυμούν να ασχοληθούν 
με τα επαγγέλματα του τομέα των 
μεταφορών, και να βελτιώσουν τη συλλογή 
και την ανάλυση δεδομένων ανά φύλο 
σχετικά με τη συμπεριφορά, τις ανάγκες 
και τις ανησυχίες όσον αφορά την 
κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 13
Alice Kuhnke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, 
να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, 
να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
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ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, και να 
βελτιώσουν τη συλλογή και την ανάλυση 
δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τη 
συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες όσον αφορά την κινητικότητα·

ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, και να 
βελτιώσουν τη συλλογή και την ανάλυση 
δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τη 
συμπεριφορά, τις μετακινήσεις, τις 
ανάγκες και τις ανησυχίες όσον αφορά την 
κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 14
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη νομοθεσία, 
την πολιτική, τα προγράμματα και τις 
δράσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές, 
να στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, και να 
βελτιώσουν τη συλλογή και την ανάλυση 
δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τη 
συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες όσον αφορά την κινητικότητα·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, να συμπεριλάβουν 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στη νομοθεσία, την πολιτική, τα 
προγράμματα και τις δράσεις που 
σχετίζονται με τις μεταφορές, να 
στηρίξουν τη συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των γυναικών στα επαγγέλματα 
του τομέα των μεταφορών, και να 
βελτιώσουν τη συλλογή και την ανάλυση 
δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τη 
συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες όσον αφορά την κινητικότητα·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)



AM\1232866EL.docx 13/54 PE693.664v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
και κίνητρα για τη διαφοροποίηση του 
εργατικού δυναμικού στον τομέα των 
μεταφορών, ιδίως για την προσέλκυση 
γυναικών και νέων εργαζομένων, με βάση 
τις εμπειρίες που αποκομίστηκαν από την 
πλατφόρμα της ΕΕ για τις γυναίκες στις 
μεταφορές και τη ΔΟΕ, μεταξύ άλλων· 
τονίζει το δικαίωμα σε ασφαλείς και 
ελκυστικούς χώρους εργασίας στον τομέα 
των μεταφορών, όπου όλοι οι εργαζόμενοι 
είναι απαλλαγμένοι από βία ή 
(σεξουαλική) παρενόχληση και 
διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλειά 
τους στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσβασης σε αξιοπρεπείς 
εγκαταστάσεις υγιεινής, κατάλληλα 
εργαλεία και εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 
εργασίας, καθώς και καλή ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι κάθε 
εργαζόμενος στον τομέα των μεταφορών 
έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλείς 
και κατάλληλες εγκαταστάσεις 
καθαριότητας και αποχέτευσης στην 
εργασία και άνετα διαλείμματα χωρίς τον 
φόβο επιβολής κυρώσεων· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να ενσωματώσει μέτρα για 
τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών, 
σύμφωνα με τη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025 και τις 
βασικές της δράσεις, στο επικείμενο 
στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 
2021-2027· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να κυρώσουν και να 
εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση πλήρως 
τη σύμβαση 190 της ΔΟΕ και να 
υποστηρίξουν μια πολιτική μηδενικής 
ανοχής έναντι της βίας και της 
παρενόχλησης στον χώρο εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 16
Annika Bruna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η μελέτη «Les vols 
et violences dans les réseaux de transports 
en commun en 2019 – Interstats Analyse 
n°31» του γαλλικού Υπουργείου 
Εσωτερικών έδειξε ότι στην περιφέρεια 
Ile de France (12 εκατομμύρια κάτοικοι) 
το 2019, το 66 % των βίαιων κλοπών και 
το 63 % της σεξουαλικής βίας που 
καταγράφηκε στις δημόσιες μεταφορές 
διαπράχθηκαν από αλλοδαπούς 
παραβάτες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν περισσότερα 
στοιχεία σχετικά με τη σχέση μεταξύ 
μετανάστευσης και ανασφάλειας και να 
πάψουν να κλείνουν τα μάτια στις 
συνέπειες των πολιτικών μαζικής 
μετανάστευσης και μη αφομοίωσης για 
την ασφάλεια των πολιτών, ιδίως για τις 
γυναίκες και τα κορίτσια·

Or. fr

Τροπολογία 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι οι εργαζόμενες στον 
τομέα των μεταφορών αντιμετωπίζουν 
σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό εμποδίων, 
όπως ο ανδροκρατούμενος χώρος 
εργασίας και τα έμφυλα στερεότυπα, οι 
διακρίσεις και η άνιση μεταχείριση στην 
εργασία, η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ 
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επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οι 
ελλείψεις στην παροχή υγείας και 
ασφάλειας των γυναικών στην εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις υγιεινής, τα 
υψηλά επίπεδα βίας και παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι οι φραγμοί αυτοί 
δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον 
που δεν προσελκύει γυναίκες στα 
επαγγέλματα του τομέα των μεταφορών 
και δεν τις διατηρεί στον τομέα· καλεί 
την Επιτροπή να εκδώσει συστάσεις για 
την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος·

Or. en

Τροπολογία 18
Alice Kuhnke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προβαίνουν τακτικά σε 
εκτιμήσεις επιπτώσεων ως προς το φύλο 
στη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα 
σχέδια στον τομέα των μεταφορών, με 
σκοπό τη διόρθωση και την εξάλειψη των 
διαδεδομένων υποσυνείδητων 
προκαταλήψεων έναντι των ανδρών στον 
σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των 
μεταφορών και της κινητικότητας, και να 
προωθούν καλύτερη κινητικότητα για 
όλες τις γυναίκες και όλους όσοι δεν 
αντιστοιχούν στα μέσα ανδρικά πρότυπα·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
για την υποεκπροσώπηση των γυναικών 
στον τομέα των μεταφορών, δεδομένου 
ότι οι γυναίκες κατέχουν μόνο το 22 % 
του συνολικού εργατικού δυναμικού στον 
τομέα των μεταφορών1α και 
συγκαταλέγονται στους 
ανδροκρατούμενους τομείς της 
οικονομίας της ΕΕ, κατά πάσα 
πιθανότητα λόγω προκαταλήψεων λόγω 
φύλου, συνεχιζόμενων στερεοτύπων και 
έλλειψης γυναικείων προτύπων·
__________________
1a Business case to increase female 
employment in transport - Publications 
Office of the EU (europa.eu), 2019. 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/6f833428-54f9-11e9-
a8ed-01aa75ed71a1

Or. en

Τροπολογία 20
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί η κοινωνική διάσταση 
της ψηφιοποίησης στον τομέα των 
μεταφορών και να αναγνωριστεί ότι οι 
νέες τεχνολογίες θα επηρεάσουν 
διαφορετικά τις εργαζόμενες από ό,τι 
τους εργαζόμενους στις μεταφορές·

Or. en
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Τροπολογία 21
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν σε προγράμματα που 
μειώνουν το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στην έξυπνη κινητικότητα, να αυξήσουν 
τον αριθμό των γυναικών στα 
επαγγέλματα του τομέα των μεταφορών 
και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σε 
θέματα ισότητας, όπως το 
Παρατηρητήριο για την Καινοτομία στις 
Μεταφορές (TInnGO), το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο για τις Έξυπνες 
Μεταφορές και η πρωτοβουλία 
«Περισσότερες γυναίκες στις μεταφορές – 
Πλατφόρμα αλλαγής», και να 
εφαρμόσουν τα σχέδια δράσης και τις 
βέλτιστες πρακτικές τους για την ισότητα 
των φύλων· ζητεί να διατεθεί περαιτέρω 
χρηματοδότηση για τα εν λόγω έργα·

Or. en

Τροπολογία 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. χαιρετίζει τη στρατηγική της 
Επιτροπής για τη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα και υποστηρίζει τις 
προτεραιότητές της, και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν τη σημασία της 
ενσωμάτωσης των γνώσεων σχετικά με 
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το φύλο και την πολυμορφία, 
προτείνοντας και εφαρμόζοντας 
στοχευμένη νομοθεσία στον τομέα των 
μεταφορών· επισημαίνει ότι οι προτάσεις 
για νομοθεσία στον τομέα των 
μεταφορών θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τη στρατηγική της 
Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 
και τη στρατηγική για την αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 23
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό 
δυναμικό, καθιερώνοντας την ισότητα 
των φύλων στους εθνικούς τριμερείς και 
διμερείς φορείς και στους 
αντιπροσωπευτικούς φορείς στις 
επιχειρήσεις (όπως επιτροπές 
επιχειρήσεων ή επιτροπές υγείας και 
ασφάλειας), καθώς και σε 
συνδικαλιστικές και επαγγελματικές 
οργανώσεις, και συμμετέχοντας στον 
κοινωνικό διάλογο με επίκεντρο την 
εξάλειψη των πρακτικών που εισάγουν 
διακρίσεις λόγω φύλου·

Or. en

Τροπολογία 24
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει ότι η έλλειψη 
πολυμορφίας στο εργατικό δυναμικό στον 
τομέα των μεταφορών συνδέεται στενά 
με το συνεχιζόμενο χάσμα μεταξύ των 
φύλων στις σταδιοδρομίες και τις 
σπουδές στους τομείς STEM (επιστήμη, 
τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά)· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν περαιτέρω μηχανισμούς για 
την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης 
των φύλων και να χρησιμοποιήσουν 
συνέργειες με άλλους τομείς πολιτικής για 
να καλύψουν αυτό το χάσμα·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. τονίζει ότι η ενίσχυση του 
κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων είναι καίριας 
σημασίας για την εξάλειψη των 
διακρίσεων και της άνισης μεταχείρισης 
στον τομέα των μεταφορών· χαιρετίζει 
τις διαπραγματεύσεις για μια αυτόνομη 
συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για 
τις γυναίκες στον σιδηροδρομικό τομέα 
και καλεί άλλους τομείς να ακολουθήσουν 
αυτό το παράδειγμα.

Or. en

Τροπολογία 26
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν περαιτέρω τη 
χρήση βιώσιμων μεταφορών από τις 
γυναίκες μέσω ευαισθητοποιημένου ως 
προς τη διάσταση του φύλου σχεδιασμού 
και κινήτρων, δεδομένου ότι οι γυναίκες 
χρησιμοποιούν επί του παρόντος 
μεταφορές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα περισσότερο από ό, τι οι 
άνδρες1α·
__________________
1a Civitas Smart choices for cities Gender 
equality and mobility: mind the gap!, 
2020, p.15 
https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol
-an2_m_web.pdf

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. τονίζει τη σημασία της οδηγίας 
για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής και της εφαρμογής 
της· σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι στον 
τομέα των μεταφορών έρχονται συχνά 
αντιμέτωποι με παράτυπα, απρόβλεπτα 
και παρατεταμένα ωράρια εργασίας· 
τονίζει την ανάγκη για ώρες και ωράρια 
εργασίας προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
των γονέων και των φροντιστών, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν υφίστανται 
δυσμενείς διακρίσεις όσον αφορά τις 
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αμοιβές ή τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας 
για την εκπλήρωση των ευθυνών 
φροντίδας τους· υπογραμμίζει τη 
σημασία της άδειας πατρότητας για τους 
εργαζόμενους στον τομέα των 
μεταφορών· καλεί τον τομέα των 
μεταφορών να αναγνωρίσει την 
ποικιλομορφία των οικογενειών και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες και τα δικαιώματα, 
για παράδειγμα, των μονογονεϊκών 
οικογενειών, των θετών οικογενειών, των 
συντρόφων του ιδίου φύλου και άλλων, 
στις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές 
τους·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. επισημαίνει ότι η 
υποεκπροσώπηση των γυναικών που 
εργάζονται σε θέσεις σχετικές με τους 
τομείς STEM στον τομέα των 
μεταφορών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
αποτελεί πηγή ανησυχίας, καθώς μπορεί 
να επηρεάσει αρνητικά τον σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτών 
των τεχνολογιών, προκαλώντας την 
αναπαραγωγή υφιστάμενων πρακτικών 
και στερεοτύπων που εισάγουν διακρίσεις 
και την ανάπτυξη «αλγορίθμων 
μεροληπτικών ως προς το φύλο» σε νέα 
προϊόντα κινητικότητας. καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
σέβεται τις αρχές και τις αξίες της 
ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. σημειώνει ότι η κινητικότητα 
λαμβάνει χώρα καθημερινά σε δημόσιους 
χώρους, όπου πολλοί άνθρωποι στις 
κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις· σημειώνει ότι οι γυναίκες 
προέρχονται από διαφορετικά 
περιβάλλοντα και αντιμετωπίζουν 
διαφορετικές προκλήσεις, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου 
συχνά συνδυάζονται με διακρίσεις λόγω 
ταυτότητας, όπως το φύλο, η φυλή, το 
χρώμα, η εθνοτική ή κοινωνική 
προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, 
η γλώσσα, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, 
τα πολιτικά ή άλλα φρονήματα, η 
ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, η 
περιουσία, η γέννηση, η αναπηρία, η 
ηλικία, ο γενετήσιος προσανατολισμός, η 
ταυτότητα και η έκφραση φύλου, καθώς 
και η κατάσταση της τάξης και/ή της 
μετανάστευσης, προκαλώντας διπλή και 
πολλαπλή διάκριση· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να εξορθολογίσει την εφαρμογή 
της στρατηγικής με το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση του 
ρατσισμού και άλλες πολιτικές της 
Ένωσης για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και την ισότητα· επισημαίνει 
ότι οι χώροι κινητικότητας πρέπει να 
είναι ασφαλείς και να παρέχουν αίσθημα 
ασφάλειας, και να είναι οικονομικά 
προσιτοί και προσβάσιμοι για όλους τους 
ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αντιμετωπίζουν εμπόδια ή 
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απειλές μετακινούμενοι μέσω των 
κοινοτήτων μας· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει την προοπτική αυτή στην 
ανάπτυξη του σχεδιαζόμενου ευρωπαϊκού 
χώρου δεδομένων για την κινητικότητα, 
στη συλλογή αναλυτικών δεδομένων και 
συγκρίσιμων στατιστικών σχετικά με τις 
ανάγκες όλων των ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μειονεκτουσών και 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων, στην 
ανάπτυξη σχετικών εργαλείων τεχνητής 
νοημοσύνης, καθώς και στις 
προγραμματισμένες ψηφιακές εφαρμογές 
που διευκολύνουν την κινητικότητα των 
καταναλωτών.

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1στ. επισημαίνει ότι οι διεξοδικές 
δοκιμές ασφάλειας των οχημάτων είναι 
ζωτικής σημασίας για την οδική 
ασφάλεια και θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου, 
όπως η χρήση γυναικόμορφων 
ανδρεικέλων σε δοκιμές σύγκρουσης·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ζ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ζ. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
γεφυρωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών 
που προτείνει η Επιτροπή, η οποία μπορεί 
να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τον 
εντοπισμό των διαφορών και των 
διακρίσεων στον τομέα των μεταφορών 
και τη γεφύρωση του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 32
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1η. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση θα 
οδηγήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές στον 
τομέα των μεταφορών, γεγονός που 
δημιουργεί αναρίθμητες ευκαιρίες αλλά 
και δημιουργεί νέες προκλήσεις· καλεί 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον 
τομέα των μεταφορών να διερευνήσουν 
και να αξιολογήσουν τη διάσταση του 
φύλου στο πλαίσιο αυτού του 
μετασχηματισμού και να αυξήσουν εν 
προκειμένω τη συμμετοχή των γυναικών, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι ανάγκες και οι ανησυχίες τους.

Or. en

Τροπολογία 33
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν νέες 
υπηρεσίες κινητικότητας, όπως τον 
συνεπιβατισμό, λιγότερο συχνά, καθώς οι 
καθημερινές ταξιδιωτικές τους συνήθειες 
είναι πολύ διαφορετικές και πιο 
περίπλοκες από αυτές των ανδρών1· τονίζει 
ότι οι λύσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν 
δίκαια προκειμένου να βελτιωθεί η 
κινητικότητα και η προσβασιμότητα για 
όλους·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
κινητικότητα βιώνεται διαφορετικά 
τρόπο από τις γυναίκες και τους άνδρες· 
τονίζει ότι οι γυναίκες τείνουν να 
χρησιμοποιούν νέες υπηρεσίες 
κινητικότητας, όπως ο συνεπιβατισμός και 
τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρονικά πατίνια ή 
λιγότερο συχνά, καθώς οι καθημερινές 
ταξιδιωτικές τους συνήθειες είναι πολύ 
διαφορετικές και πιο περίπλοκες από αυτές 
των ανδρών1, και επιβαρύνονται 
περισσότερο από το κόστος, τον χρόνο 
και το άγχος· επισημαίνει ότι οι γυναίκες 
είναι πιθανότερο να εκτίθενται σε 
επικίνδυνες και απειλητικές για τη ζωή ή 
την υγεία καταστάσεις· τονίζει ότι οι 
λύσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν 
δίκαια προκειμένου να βελτιωθεί η 
κινητικότητα και η προσβασιμότητα για 
όλους· τονίζει ότι η ασφάλεια θα πρέπει 
να αποτελεί βασικό μέλημα κατά τον 
σχεδιασμό νέας στρατηγικής για την 
κινητικότητα· τονίζει την πιθανή 
προσαρμογή των δημόσιων μέσων 
μεταφοράς για ευπαθείς ομάδες·

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

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

Or. en

Τροπολογία 34
Sirpa Pietikäinen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν νέες 
υπηρεσίες κινητικότητας, όπως τον 
συνεπιβατισμό, λιγότερο συχνά, καθώς οι 
καθημερινές ταξιδιωτικές τους συνήθειες 
είναι πολύ διαφορετικές και πιο 
περίπλοκες από αυτές των ανδρών1· τονίζει 
ότι οι λύσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν 
δίκαια προκειμένου να βελτιωθεί η 
κινητικότητα και η προσβασιμότητα για 
όλους·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν νέες 
υπηρεσίες κινητικότητας, όπως τον 
συνεπιβατισμό, λιγότερο συχνά, καθώς οι 
καθημερινές ταξιδιωτικές τους συνήθειες 
είναι πολύ διαφορετικές και πιο 
περίπλοκες από αυτές των ανδρών1· τονίζει 
ότι οι λύσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν 
δίκαια προκειμένου να βελτιωθεί η 
κινητικότητα και η προσβασιμότητα για 
όλους· τονίζει την ανάγκη για 
συμμετοχικό σχεδιασμό που θα 
περιλαμβάνει τους διάφορους χρήστες 
των συστημάτων μεταφορών στον κύκλο 
σχεδιασμού μέσω συνεντεύξεων και 
παρατήρησης των διαφορετικών 
αναγκών, για παράδειγμα, γυναικών, 
παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με 
αναπηρία·

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

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

Or. en

Τροπολογία 35
Alice Kuhnke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν νέες 
υπηρεσίες κινητικότητας, όπως τον 
συνεπιβατισμό, λιγότερο συχνά, καθώς οι 
καθημερινές ταξιδιωτικές τους συνήθειες 
είναι πολύ διαφορετικές και πιο 
περίπλοκες από αυτές των ανδρών1· τονίζει 
ότι οι λύσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν 
δίκαια προκειμένου να βελτιωθεί η 
κινητικότητα και η προσβασιμότητα για 
όλους·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν νέες 
υπηρεσίες κινητικότητας, όπως τον 
συνεπιβατισμό, λιγότερο συχνά, καθώς οι 
καθημερινές ταξιδιωτικές τους συνήθειες 
είναι πολύ διαφορετικές και πιο 
περίπλοκες από αυτές των ανδρών1· τονίζει 
ότι οι λύσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν 
δίκαια προκειμένου να βελτιωθεί η 
κινητικότητα και η προσβασιμότητα και να 
ενσωματωθούν οι ανησυχίες, οι συνήθειες 
και οι ανάγκες κινητικότητας για όλους 
τους χρήστες, ιδίως εκείνους που 
βρίσκονται σε ευπαθή κατάσταση, καθώς 
και εκείνους που προέρχονται από 
αγροτικές κοινότητες·

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

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

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν νέες 
υπηρεσίες κινητικότητας, όπως τον 
συνεπιβατισμό, λιγότερο συχνά, καθώς οι 
καθημερινές ταξιδιωτικές τους συνήθειες 

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν νέες 
υπηρεσίες κινητικότητας, όπως τον 
συνεπιβατισμό και τις υπηρεσίες 
μεταφορών όπως η ενοικίαση λιγότερο 
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είναι πολύ διαφορετικές και πιο 
περίπλοκες από αυτές των ανδρών1· τονίζει 
ότι οι λύσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν 
δίκαια προκειμένου να βελτιωθεί η 
κινητικότητα και η προσβασιμότητα για 
όλους·

συχνά, καθώς οι καθημερινές ταξιδιωτικές 
τους συνήθειες είναι πολύ διαφορετικές 
και πιο περίπλοκες από αυτές των 
ανδρών1· τονίζει ότι οι λύσεις έξυπνης και 
βιώσιμης κινητικότητας θα πρέπει να 
σχεδιαστούν δίκαια προκειμένου να 
βελτιωθεί η κινητικότητα και η 
προσβασιμότητα για όλους και να ληφθεί 
υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των 
φροντιστών στο σύστημα μεταφορών·

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

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

Or. en

Τροπολογία 37
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν νέες 
υπηρεσίες κινητικότητας, όπως τον 
συνεπιβατισμό, λιγότερο συχνά, καθώς οι 
καθημερινές ταξιδιωτικές τους συνήθειες 
είναι πολύ διαφορετικές και πιο 
περίπλοκες από αυτές των ανδρών1· 
τονίζει ότι οι λύσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν 
δίκαια προκειμένου να βελτιωθεί η 
κινητικότητα και η προσβασιμότητα για 
όλους·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι νέες 
υπηρεσίες κινητικότητας, όπως ο 
συνεπιβατισμός, αποτελούν πρόκληση 
τόσο για τους άνδρες όσο και για τις 
γυναίκες· τονίζει ότι οι λύσεις έξυπνης και 
βιώσιμης κινητικότητας θα πρέπει να 
σχεδιαστούν δίκαια προκειμένου να 
βελτιωθεί η κινητικότητα και η 
προσβασιμότητα για όλους·

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

Or. es

Τροπολογία 38
Jessica Stegrud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν νέες 
υπηρεσίες κινητικότητας, όπως τον 
συνεπιβατισμό, λιγότερο συχνά, καθώς οι 
καθημερινές ταξιδιωτικές τους συνήθειες 
είναι πολύ διαφορετικές και πιο 
περίπλοκες από αυτές των ανδρών1· τονίζει 
ότι οι λύσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν 
δίκαια προκειμένου να βελτιωθεί η 
κινητικότητα και η προσβασιμότητα για 
όλους·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν νέες 
υπηρεσίες κινητικότητας, όπως τον 
συνεπιβατισμό, λιγότερο συχνά, καθώς οι 
καθημερινές ταξιδιωτικές τους συνήθειες 
είναι πολύ διαφορετικές και πιο 
περίπλοκες από αυτές των ανδρών1· τονίζει 
ότι οι λύσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν 
δίκαια προκειμένου να βελτιωθεί η 
κινητικότητα και η προσβασιμότητα για 
όλους· τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ 
να σέβεται την ελευθερία επιλογής·

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

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

Or. en

Τροπολογία 39
Christine Anderson
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν νέες 
υπηρεσίες κινητικότητας, όπως τον 
συνεπιβατισμό, λιγότερο συχνά, καθώς οι 
καθημερινές ταξιδιωτικές τους συνήθειες 
είναι πολύ διαφορετικές και πιο 
περίπλοκες από αυτές των ανδρών1· 
τονίζει ότι οι λύσεις έξυπνης και βιώσιμης 
κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν 
δίκαια προκειμένου να βελτιωθεί η 
κινητικότητα και η προσβασιμότητα για 
όλους·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
γυναίκες χρησιμοποιούν νέες υπηρεσίες 
κινητικότητας, όπως τον συνεπιβατισμό, 
λιγότερο συχνά· τονίζει ότι οι λύσεις 
έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας θα 
πρέπει να σχεδιαστούν δίκαια προκειμένου 
να βελτιωθεί η κινητικότητα και η 
προσβασιμότητα για όλους·

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

Or. en

Τροπολογία 40
Annika Bruna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι οι μητέρες έχουν 
λιγότερες πιθανότητες να 
χρησιμοποιήσουν νέες υπηρεσίες 
κινητικότητας, όπως συνεπιβατισμός, 
κοινοχρησία αυτοκινήτου ή χρήση 
δημόσιων μέσων μεταφοράς, καθώς 
αυτές δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένες 
στα καθημερινά τους προβλήματα 
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μετακίνησης· τονίζει ότι οι λύσεις 
κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν 
για να διευκολύνουν τις μετακινήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών 
παιδιών και των παιδικών καροτσιών.

Or. fr

Τροπολογία 41
Alice Kuhnke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές 
κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι οι 
ομάδες που εργάζονται στις πολιτικές 
κινητικότητας και μεταφορών, στον 
σχεδιασμό και στον προγραμματισμό 
είναι ποικίλες και χωρίς αποκλεισμούς 
και ότι ζητείται η γνώμη των γυναικών σε 
όλη τους την πολυμορφία καθώς και των 
ατόμων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η περιορισμένη 
πρόσβαση των γυναικών σε λύσεις 
μεταφορών μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο 
στην απασχόληση και να μειώσει την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
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κατάρτιση, την υγειονομική περίθαλψη, 
καθώς και να οδηγήσει σε κοινωνική 
απομόνωση·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα 
διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από 
τους έμφυλους ρόλους που αναλαμβάνουν 
γυναίκες και άνδρες· επισημαίνει ότι 
κατά μέσο όρο το 42% του συνολικού 
χρόνου μετακίνησης των γυναικών σε μια 
τυπική εβδομάδα αφορά κινητικότητα για 
λόγους φροντίδας, ενώ οι γυναίκες 
αναλογούν στο 80 % των ατόμων που 
είναι υπεύθυνα για την κινητικότητα 
φροντίδας1α· υπενθυμίζει ότι οι 
περισσότερες από αυτές τις μετακινήσεις 
για λόγους φροντίδας πραγματοποιούνται 
από γυναίκες που χρησιμοποιούν 
βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως το 
περπάτημα και η δημόσια συγκοινωνία· 
καλεί τους σχεδιαστές μεταφορών να 
εξεύρουν ισορροπία μεταξύ της 
προσφοράς συστημάτων μεταφορών που 
έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματικά 
ταξίδια και των ανεκπλήρωτων αναγκών 
κινητικότητας για σκοπούς παροχής 
φροντίδας·
__________________
1a OECD Transport Innovation for 
Sustainable Development A Gender 
Perspective (2021), P.17, https://www.itf-
oecd.org/sites/default/files/docs/transport-
innovation-sustainable-development-
gender.pdf 
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Or. en

Τροπολογία 44
Christine Anderson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
ασφάλειας (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) και της άνεσης, και την 
ανάλογη απόδοση προτεραιότητας σε 
επαρκείς επενδύσεις·

διαγράφεται

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
ασφάλειας (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) και της άνεσης, και την 
ανάλογη απόδοση προτεραιότητας σε 
επαρκείς επενδύσεις·

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
ασφάλειας (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) και της άνεσης, με την 
ανάλογη απόδοση προτεραιότητας σε 
επαρκείς επενδύσεις, για την κάλυψη των 
ειδικών αναγκών των ευπαθών ομάδων, 
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συμπεριλαμβανομένων των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές, των γυναικών με 
αναπηρία, των έγχρωμων γυναικών, των 
μεταναστριών, των γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και 
των γυναικών Ρομά, των ηλικιωμένων 
γυναικών, των μόνων μητέρων, των 
ΛΟΑΔΜ+ , των γυναικών που έχουν 
ευθύνες φροντλίδας και των 
κοινωνικοοικονομικά μειονεκτουσών 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 46
Jessica Stegrud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
ασφάλειας (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) και της άνεσης, και την 
ανάλογη απόδοση προτεραιότητας σε 
επαρκείς επενδύσεις·

3. τονίζει τη σημασία της παροχής 
ενός συστήματος μεταφορών για όλους 
μέσω της βελτίωσης της 
προσβασιμότητας, της ασφάλειας (ιδίως 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας) και της 
άνεσης·

Or. en

Τροπολογία 47
Annika Bruna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
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τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
ασφάλειας (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) και της άνεσης, και την 
ανάλογη απόδοση προτεραιότητας σε 
επαρκείς επενδύσεις·

τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
ασφάλειας (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) και της άνεσης, και την 
ανάλογη απόδοση προτεραιότητας σε 
επαρκείς επενδύσεις· καλεί τα κράτη μέλη 
να καταστήσουν αυστηρότερες τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στους 
παραβάτες και να παράσχουν επαρκείς 
πόρους στις αστυνομικές υπηρεσίες τους·

Or. fr

Τροπολογία 48
Christine Anderson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
ασφάλειας (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) και της άνεσης, και την 
ανάλογη απόδοση προτεραιότητας σε 
επαρκείς επενδύσεις·

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών που να μπορεί να 
βελτιώσει την προσβασιμότητα, την 
ασφάλεια (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) και την άνεση·

Or. de

Τροπολογία 49
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
ασφάλειας (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) και της άνεσης, και την 
ανάλογη απόδοση προτεραιότητας σε 
επαρκείς επενδύσεις·

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
ασφάλειας (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) και της άνεσης, και την 
ανάλογη απόδοση προτεραιότητας σε 
επαρκείς επενδύσεις την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων ως προς το φύλο στον 
σχεδιασμό των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 50
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
ασφάλειας (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) και της άνεσης, και την 
ανάλογη απόδοση προτεραιότητας σε 
επαρκείς επενδύσεις·

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
διασύνδεσης των υπηρεσιών, της 
προστασίας, της ασφάλειας (ιδίως κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας) και της άνεσης, 
και την ανάλογη απόδοση προτεραιότητας 
σε επαρκείς επενδύσεις σε βιώσιμα μέσα 
και υποδομές μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 51
Jadwiga Wiśniewska
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
ασφάλειας (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) και της άνεσης, και την 
ανάλογη απόδοση προτεραιότητας σε 
επαρκείς επενδύσεις·

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών που λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των 
γυναικών και των ανδρών καθώς και τους 
τρόπους μεταφοράς που προτιμούν να 
χρησιμοποιούν, με τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας, της ασφάλειας (ιδίως 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας) και της 
άνεσης, και την ανάλογη απόδοση 
προτεραιότητας σε επαρκείς επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 52
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
ασφάλειας (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) και της άνεσης, και την 
ανάλογη απόδοση προτεραιότητας σε 
επαρκείς επενδύσεις·

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
ανδρών, συμπεριλαμβανομένων των 
οικογενειών τους, και των τρόπων 
μεταφοράς που προτιμούν, με τη βελτίωση 
της προσβασιμότητας, της ασφάλειας 
(ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας) και 
της άνεσης, και την ανάλογη απόδοση 
προτεραιότητας σε επαρκείς επενδύσεις·

Or. es



PE693.664v01-00 38/54 AM\1232866EL.docx

EL

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
ασφάλειας (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας) και της άνεσης, και την 
ανάλογη απόδοση προτεραιότητας σε 
επαρκείς επενδύσεις·

3. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τις τοπικές αρχές και τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα μεταφορών προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
τρόπων μεταφοράς που προτιμούν, με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
ασφάλειας (ιδίως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας), της παροχής υπηρεσίας και 
της άνεσης, και την ανάλογη απόδοση 
προτεραιότητας σε επαρκείς επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 54
Alice Kuhnke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι ο φόβος παρενόχλησης 
και επίθεσης κατά το βάδισμα, την 
ποδηλασία και τη χρήση δημόσιων μέσων 
μεταφοράς επηρεάζει καθημερινά τη ζωή 
των γυναικών· τονίζει την ανάγκη να μην 
θυματοποιηθούν οι γυναίκες, αλλά να 
συμπεριληφθούν οι ανησυχίες για την 
προστασία και την ασφάλειά τους στον 
σχεδιασμό των λύσεων ως αναπόσπαστο 
μέρος του έργου· ζητεί να δοθεί 
προτεραιότητα, να υπάρξει μέριμνα και 
να γίνουν επενδύσεις και να γίνεται 
συντήρηση για βασικές υποδομές για 
περπάτημα και ποδηλασία, καθώς και να 
προστατευθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες 
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όπου όλοι, νέοι και ηλικιωμένοι, γυναίκες, 
μη δυαδικά άτομα, άτομα ΛΟΑΔΜ, 
άνθρωποι διαφορετικής φυλετικής και 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκευόμενοι, 
άτομα με αναπηρία, μεταξύ άλλων, 
αισθάνονται ασφαλείς·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι οι γυναίκες έχουν 
47 % περισσότερες πιθανότητες από τους 
άνδρες να υποστούν σοβαρό έως 
θανατηφόρο τραυματισμό σε περίπτωση 
σύγκρουσης με αυτοκίνητο ως 
αποτέλεσμα μεροληψίας δεδομένων1α, 
διότι τα αυτοκίνητα σχεδιάστηκαν και 
δοκιμάστηκαν με «ανδρόμορφα και όχι 
γυναικόμορφα ανδρείκελα σύγκρουσης»· 
υπενθυμίζει ότι τα γυναικόμορφα 
ανδρείκελα, που προστέθηκαν στις αρχές 
της δεκαετίας του 2000, 
αντιπροσωπεύουν μια γυναίκα του 5ου 
εκατοστημορίου, με ύψος κάτω των 
152 cm και βάρος 49 kg, και κατά 
συνέπεια δεν λαμβάνουν υπόψη το 
υπόλοιπο 95 % των γυναικών·
__________________
1a J. Forman et al, 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
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Τροπολογία 56
Annika Bruna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι τα ιδιωτικά 
αυτοκίνητα παραμένουν συχνά 
απαραίτητο μέσο μεταφοράς για τις 
οικογένειες και τους γονείς με μικρά 
παιδιά, ιδίως για τις μητέρες. καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές να λάβουν υπόψη το ζήτημα αυτό 
κατά τη χάραξη των πολιτικών τους στον 
τομέα των μεταφορών.

Or. fr

Τροπολογία 57
Annika Bruna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. χαιρετίζει την πρωτοβουλία των 
τοπικών αρχών που έχουν θέσει σε 
εφαρμογή συστήματα στάσης κατά 
παραγγελία σε ορισμένες διαδρομές 
λεωφορείων, που καθιστούν δυνατό να 
ζητηθεί από το λεωφορείο να σταματήσει 
μεταξύ 2 στάσεων όπου το επιτρέπουν οι 
απαιτήσεις οδικής ασφάλειας· 
υπενθυμίζει ότι τα μέτρα αυτά επιτρέπουν 
τη μείωση των προβλημάτων 
ανασφάλειας, ιδίως τη νύχτα, και 
περιορίζουν τη διάρκεια της μετακίνησης 
και τα προβλήματα μεταφοράς για τις 
γυναίκες της υπαίθρου, τους 
ηλικιωμένους και τους αναπήρους· καλεί 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
τοπικές αρχές να διευκολύνουν την 
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εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων που 
διευκολύνουν τη χρήση των δημόσιων 
μέσων μεταφοράς, ιδίως για τις γυναίκες·

Or. fr

Τροπολογία 58
Alice Kuhnke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι, προκειμένου να 
προωθηθεί και να ενθαρρυνθεί η χρήση 
της βιώσιμης και πράσινης 
κινητικότητας για όλους, είναι αναγκαίο 
να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλειά 
της και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις 
σε ασφαλή πεζοδρόμια, ασφαλείς 
διαχωρισμένες ποδηλατικές υποδομές, 
μείωση της ταχύτητας και της 
πρόσβασης των αυτοκινήτων σε 
ορισμένους δρόμους ή περιοχές, 
διασφάλιση του δικαιώματος των 
γυναικών σε κινητικότητα χωρίς 
παρενόχληση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή 
βίας και σχεδίαση νέων, βιώσιμων και 
ευέλικτων λύσεων κινητικότητας που 
επιτρέπουν την πραγματοποίηση 
ταξιδιών και την προσαρμογή στις 
ανάγκες και τις συνήθειες μετακίνησης 
του καθενός·

Or. en

Τροπολογία 59
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
νέα τυποποιημένα συστήματα ασφάλειας 
και ανδρεικέλων, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη η διαφορετική μυϊκή αντοχή, η 
κατανομή του λίπους και η οστική 
πυκνότητα των γυναικών·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να 
καταστήσουν τους δημόσιους χώρους στις 
ευρωπαϊκές πόλεις ασφαλείς και χωρίς 
παρενοχλήσεις μέσω της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και της βελτίωσης 
της νομοθεσίας, της διαχείρισης, των 
πολιτικών, των υποδομών και της 
τεχνολογίας ασφάλειας·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να 
καταστήσουν τους δημόσιους χώρους στις 
ευρωπαϊκές πόλεις ασφαλείς και χωρίς 
παρενοχλήσεις μέσω της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και της βελτίωσης 
της νομοθεσίας, της διαχείρισης, των 
πολιτικών, των υποδομών και της 
τεχνολογίας ασφάλειας· καλεί την 
Επιτροπή να βελτιώσει τα στατιστικά 
δεδομένα και την έρευνα ανά φύλο για 
την καλύτερη κατανόηση των διαφορών 
μεταξύ των φύλων στα πρότυπα 
κινητικότητας και να τα λάβει υπόψη 
κατά την αναθεώρηση της δέσμης 
μέτρων για την αστική κινητικότητα· 
καλεί τις πόλεις να συμπεριλάβουν 
στατιστικά δεδομένα και έρευνα με βάση 
το φύλο στην αναθεώρηση των σχεδίων 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Or. en



AM\1232866EL.docx 43/54 PE693.664v01-00

EL

Τροπολογία 61
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να 
καταστήσουν τους δημόσιους χώρους στις 
ευρωπαϊκές πόλεις ασφαλείς και χωρίς 
παρενοχλήσεις μέσω της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και της βελτίωσης 
της νομοθεσίας, της διαχείρισης, των 
πολιτικών, των υποδομών και της 
τεχνολογίας ασφάλειας·

4. θεωρεί ότι η κινητικότητα των 
γυναικών επηρεάζεται πιθανότατα από 
επισφαλείς εμπειρίες και ανησυχίες για 
την προσωπική ασφάλεια, με αποτέλεσμα 
οι γυναίκες να είναι εκτεθειμένες σε 
υψηλότερα επίπεδα «ταξιδιωτικού 
φόρτου» από ό,τι οι άνδρες, που 
σχετίζεται κυρίως με το κόστος, το άγχος, 
την έλλειψη χρόνου, την έλλειψη 
προσβασιμότητας και κυρίως την 
ασφάλεια· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
για να καταστήσουν τους δημόσιους 
χώρους στις ευρωπαϊκές πόλεις ασφαλείς 
και χωρίς παρενοχλήσεις μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της 
βελτίωσης της νομοθεσίας, της ανάπτυξης 
μέτρων και δεικτών με βάση το φύλο, της 
διαχείρισης, των πολιτικών, των υποδομών 
και της τεχνολογίας ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 62
Christine Anderson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να 
καταστήσουν τους δημόσιους χώρους στις 
ευρωπαϊκές πόλεις ασφαλείς και χωρίς 
παρενοχλήσεις μέσω της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και της βελτίωσης 
της νομοθεσίας, της διαχείρισης, των 

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να 
καταστήσουν τους δημόσιους χώρους στις 
ευρωπαϊκές πόλεις ασφαλείς και χωρίς 
παρενοχλήσεις μέσω της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και της βελτίωσης 
της νομοθεσίας, της διαχείρισης, των 
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πολιτικών, των υποδομών και της 
τεχνολογίας ασφάλειας·

πολιτικών, των υποδομών και της 
τεχνολογίας ασφάλειας, επιτρέποντας την 
ταχύτερη απέλαση εγκληματιών που δεν 
είναι πολίτες της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 63
Annika Bruna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να 
καταστήσουν τους δημόσιους χώρους στις 
ευρωπαϊκές πόλεις ασφαλείς και χωρίς 
παρενοχλήσεις μέσω της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και της βελτίωσης 
της νομοθεσίας, της διαχείρισης, των 
πολιτικών, των υποδομών και της 
τεχνολογίας ασφάλειας·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να 
καταστήσουν τους δημόσιους χώρους στις 
ευρωπαϊκές πόλεις ασφαλείς και χωρίς 
παρενοχλήσεις μέσω της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών, της βελτίωσης της 
νομοθεσίας, της διαχείρισης, των 
πολιτικών, των υποδομών και της 
τεχνολογίας ασφάλειας, και να επιβάλλουν 
αυστηρότερες οι κυρώσεις στους 
δράστες.

Or. fr

Τροπολογία 64
Jessica Stegrud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να 
καταστήσουν τους δημόσιους χώρους 
στις ευρωπαϊκές πόλεις ασφαλείς και χωρίς 
παρενοχλήσεις μέσω της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και της βελτίωσης 
της νομοθεσίας, της διαχείρισης, των 
πολιτικών, των υποδομών και της 

4. τονίζει τη σημασία του να 
καταστούν οι δημόσιοι χώροι στις 
ευρωπαϊκές πόλεις ασφαλείς και χωρίς 
παρενοχλήσεις μέσω της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και της βελτίωσης 
της εθνικής νομοθεσίας, της διαχείρισης, 
των πολιτικών, των υποδομών και της 
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τεχνολογίας ασφάλειας· τεχνολογίας ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
σύσταση σχετικά με πιθανούς τρόπους 
αντιμετώπισης του ζητήματος της 
υποεκπροσώπησης των γυναικών σε 
όλους τους τρόπους μεταφοράς και στις 
συναφείς υπηρεσίες· τονίζει την ανάγκη 
ενίσχυσης της απασχόλησης των 
γυναικών και των ίσων ευκαιριών 
γενικότερα μέσω καλύτερης 
συνδεσιμότητας, ιδίως στις προαστιακές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 66
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει την ανάπτυξη μιας 
πολιτικής για την ισότητα, τη 
διαφορετικότητα και την ένταξη, η οποία 
θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε όλες 
τις πρακτικές και διαδικασίες, π.χ. 
δημόσιες συμβάσεις, σχεδιασμό και 
προγραμματισμό· η καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ των φύλων σε όλα τα επίπεδα του 
τομέα των μεταφορών αποτελεί 
προϋπόθεση για πιο ισότιμες και 
ασφαλείς μεταφορές και κινητικότητα 
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χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 67
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τις τοπικές αρχές να βελτιώσουν 
την ποιότητα του οδικού δικτύου και των 
ποδηλατοδρόμων, και να προσαρμόσουν 
δημόσιους χώρους, όπως στάσεις 
λεωφορείων (αρχιτεκτονική τοπίου) στις 
κυρίως αγροτικές περιοχές, προκειμένου 
να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας 
μεταξύ των γυναικών που ανήκουν στον 
αγροτικό πληθυσμό·

Or. en

Τροπολογία 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τις τοπικές αρχές να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο καθιέρωσης του 
συστήματος «telecare»1β (συνδυασμός 
πολλαπλών υπηρεσιών σε ένα κτίριο, 
όπως οργανώσεις σε επίπεδο κοινότητας, 
καταστήματα, κόμβοι μεταφορών, 
ιδρύματα υγείας), το οποίο θα μπορούσε 
να λύσει προβλήματα που σχετίζονται με 
τις υπηρεσίες και να οδηγήσει σε αύξηση 
της ανεξαρτησίας των γυναικών στις 
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αγροτικές περιοχές·
__________________
1β 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

Τροπολογία 69
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. επισημαίνει ότι η έξυπνη, βιώσιμη 
και οικονομικά προσιτή συνδεσιμότητα 
των δημόσιων συγκοινωνιών εντός της 
υπαίθρου και προς τις αστικές και 
περιφερειακές περιοχές είναι καίριας 
σημασίας για την ανεξαρτησία των 
γυναικών και την προσωπική τους 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 70
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει συστάσεις προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
διαδικασίες διαβούλευσης, σχεδιασμού και 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την 

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει συστάσεις προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
διαδικασίες διαβούλευσης, σχεδιασμού και 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την 
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κινητικότητα και να ενθαρρυνθούν οι 
εταιρείες να βελτιώσουν την παροχή ίσων 
ευκαιριών για τις γυναίκες, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην καινοτομία στον τομέα των 
μεταφορών, στη στροφή προς τη βιώσιμη 
κινητικότητα, στην προσέλκυση και 
διατήρηση ταλέντων και στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας.

κινητικότητα και να ενθαρρυνθούν οι 
εταιρείες να βελτιώσουν την παροχή ίσων 
ευκαιριών για τις γυναίκες, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην καινοτομία και την 
ψηφιοποίηση στον τομέα των μεταφορών, 
στη στροφή προς τη βιώσιμη και 
οικολογικότερη κινητικότητα, στην 
προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων και 
στη βελτίωση των συνθηκών και του 
περιβάλλοντος εργασίας μέσω ευελιξίας 
και μείωσης των άτυπων συμβάσεων και 
ωραρίων. τονίζει τη σημασία της 
επίτευξης και διατήρησης της 
πολυμορφίας και της προσέγγισης χωρίς 
αποκλεισμούς, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ένα δικαιότερο μοντέλο 
μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 71
Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει συστάσεις προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
διαδικασίες διαβούλευσης, σχεδιασμού και 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την 
κινητικότητα και να ενθαρρυνθούν οι 
εταιρείες να βελτιώσουν την παροχή ίσων 
ευκαιριών για τις γυναίκες, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην καινοτομία στον τομέα των 
μεταφορών, στη στροφή προς τη βιώσιμη 
κινητικότητα, στην προσέλκυση και 
διατήρηση ταλέντων και στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας.

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει συστάσεις προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
διαδικασίες διαβούλευσης, σχεδιασμού και 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την 
κινητικότητα, για παράδειγμα μέσω της 
προώθησης διαδικασιών εκτίμησης 
επιπτώσεων ανά φύλο (GIA) και 
καταλόγων ελέγχου για θέματα φύλου· 
ενθαρρύνει τις εταιρείες να βελτιώσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους 
εργαζομένους, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
καινοτομία στον τομέα των μεταφορών, 
στη στροφή προς τη βιώσιμη κινητικότητα, 
στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων 
και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
να πάψουν να μπλοκάρουν την οδηγία για 
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τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια.

Or. en

Τροπολογία 72
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει συστάσεις προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
διαδικασίες διαβούλευσης, σχεδιασμού και 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την 
κινητικότητα και να ενθαρρυνθούν οι 
εταιρείες να βελτιώσουν την παροχή ίσων 
ευκαιριών για τις γυναίκες, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην καινοτομία στον τομέα των 
μεταφορών, στη στροφή προς τη βιώσιμη 
κινητικότητα, στην προσέλκυση και 
διατήρηση ταλέντων και στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας.

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει συστάσεις προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή προσώπων με 
διαφορετικές ανάγκες, γυναικών και 
ανδρών, καθώς και οικογενειών, σε 
διαδικασίες διαβούλευσης, σχεδιασμού και 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την 
κινητικότητα στην επαγγελματική και την 
προσωπική ζωή τους, και να 
ενθαρρυνθούν οι εταιρείες να βελτιώσουν 
την παροχή ίσων ευκαιριών για τις 
γυναίκες και τους άνδρες, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην καινοτομία στον τομέα των 
μεταφορών, στη στροφή προς τη βιώσιμη 
κινητικότητα, στην προσέλκυση και 
διατήρηση ταλέντων και στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 73
Jessica Stegrud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει συστάσεις προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
διαδικασίες διαβούλευσης, σχεδιασμού και 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την 

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
σεβαστεί την αρχή της επικουρικότητας 
σε τομείς όπως η συμμετοχή των 
γυναικών σε διαδικασίες διαβούλευσης, 
σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων σχετικά 
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κινητικότητα και να ενθαρρυνθούν οι 
εταιρείες να βελτιώσουν την παροχή ίσων 
ευκαιριών για τις γυναίκες, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην καινοτομία στον τομέα των 
μεταφορών, στη στροφή προς τη βιώσιμη 
κινητικότητα, στην προσέλκυση και 
διατήρηση ταλέντων και στη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας.

με την κινητικότητα και να διευκολύνει 
την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών 
προς όφελος όλων.

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει συστάσεις προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
διαδικασίες διαβούλευσης, σχεδιασμού και 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την 
κινητικότητα και να ενθαρρυνθούν οι 
εταιρείες να βελτιώσουν την παροχή ίσων 
ευκαιριών για τις γυναίκες, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην καινοτομία στον τομέα των 
μεταφορών, στη στροφή προς τη βιώσιμη 
κινητικότητα, στην προσέλκυση και 
διατήρηση ταλέντων και στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας.

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει συστάσεις προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
διαδικασίες διαβούλευσης, σχεδιασμού και 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την 
κινητικότητα και να ενθαρρυνθούν οι 
εταιρείες να βελτιώσουν την παροχή ίσων 
ευκαιριών για τις γυναίκες, καθώς και να 
αντιμετωπιστεί η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στα σχετικά με την 
κινητικότητα επαγγέλματα, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην καινοτομία στον τομέα των 
μεταφορών, στη στροφή προς τη βιώσιμη 
κινητικότητα, στην προσέλκυση και 
διατήρηση ταλέντων και στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 75
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει συστάσεις προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
διαδικασίες διαβούλευσης, σχεδιασμού και 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την 
κινητικότητα και να ενθαρρυνθούν οι 
εταιρείες να βελτιώσουν την παροχή ίσων 
ευκαιριών για τις γυναίκες, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην καινοτομία στον τομέα των 
μεταφορών, στη στροφή προς τη βιώσιμη 
κινητικότητα, στην προσέλκυση και 
διατήρηση ταλέντων και στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας.

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει συστάσεις προκειμένου να 
προαχθεί και να αυξηθεί περαιτέρω η 
συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες 
διαβούλευσης, σχεδιασμού και λήψης 
αποφάσεων σχετικά με την κινητικότητα 
και να ενθαρρυνθούν οι εταιρείες να 
βελτιώσουν την παροχή ίσων ευκαιριών 
για τις γυναίκες και τους άνδρες, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία στον 
τομέα των μεταφορών, στη στροφή προς 
τη βιώσιμη κινητικότητα, στην 
προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων και 
στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 76
Christine Anderson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει συστάσεις προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
διαδικασίες διαβούλευσης, σχεδιασμού και 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την 
κινητικότητα και να ενθαρρυνθούν οι 
εταιρείες να βελτιώσουν την παροχή ίσων 
ευκαιριών για τις γυναίκες, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην καινοτομία στον τομέα των 
μεταφορών, στη στροφή προς τη βιώσιμη 
κινητικότητα, στην προσέλκυση και 
διατήρηση ταλέντων και στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας.

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
υποστηρίζουν τη συμμετοχή των ικανών 
και πρόθυμων γυναικών σε διαδικασίες 
διαβούλευσης, σχεδιασμού και λήψης 
αποφάσεων σχετικά με την κινητικότητα 
και να ενθαρρυνθούν οι εταιρείες να 
βελτιώσουν την παροχή ίσων ευκαιριών 
για όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
καινοτομία στον τομέα των μεταφορών, 
στη στροφή προς τη βιώσιμη κινητικότητα, 
στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων 
και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 77
Christine Anderson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει συστάσεις προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
διαδικασίες διαβούλευσης, σχεδιασμού και 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την 
κινητικότητα και να ενθαρρυνθούν οι 
εταιρείες να βελτιώσουν την παροχή ίσων 
ευκαιριών για τις γυναίκες, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην καινοτομία στον τομέα των 
μεταφορών, στη στροφή προς τη βιώσιμη 
κινητικότητα, στην προσέλκυση και 
διατήρηση ταλέντων και στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας.

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκδώσει συστάσεις προκειμένου να 
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε 
διαδικασίες διαβούλευσης, σχεδιασμού και 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την 
κινητικότητα και να μην παραγνωρίζεται 
η παροχή ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία στον 
τομέα των μεταφορών, στη στροφή προς 
τη βιώσιμη κινητικότητα, στην 
προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων και 
στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι, λόγω του γεγονότος ότι 
οι μεταφορές αποτελούν παραδοσιακά 
ανδροκρατούμενο τομέα, η πανδημία 
COVID-19 είχε συγκεκριμένες, πρόσθετες 
δυσμενείς επιπτώσεις στις εργαζόμενες 
στον τομέα των μεταφορών και απειλεί 
να αναστρέψει τα οφέλη όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων και, συνεπώς, να 
αυξήσει τις υφιστάμενες ανισότητες· 
καλεί, επομένως, όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να ενισχύσουν τον κοινωνικό 
διάλογο προκειμένου να εξαλειφθούν οι 
διακρίσεις και η άνιση μεταχείριση.

Or. en
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Τροπολογία 79
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες 
διαβούλευσης, προγραμματισμού και 
λήψης αποφάσεων για την κινητικότητα 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις 
οικογενειακές ευθύνες τόσο των ανδρών 
όσο και των γυναικών κατά την επιλογή 
μιας λύσης κινητικότητας και ότι δεν 
αποτελεί εμπόδιο για να ταξιδεύουν μαζί 
τα μέλη της οικογένειας.

Or. es

Τροπολογία 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
να στηρίζει και να ενισχύει τη συνεργασία 
των ενδιαφερόμενων μερών και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με 
την «Πλατφόρμα αλλαγής για 
περισσότερες γυναίκες στις μεταφορές», 
προκειμένου να συμβάλει στην αύξηση 
του αριθμού των γυναικών στα 
επαγγέλματα του τομέα των μεταφορών 
και να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για 
γυναίκες και άνδρες στον τομέα των 
μεταφορών· καθώς και να παρουσιάσει 
το πρώτο αποτέλεσμα της λειτουργίας 
της πλατφόρμας.

Or. en
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Τροπολογία 81
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. επισημαίνει ότι στο εργατικό 
δυναμικό των μεταφορών, οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται δραματικά. μόνο το 
22 % των εργαζομένων στον τομέα των 
μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι γυναίκες·

Or. en


