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Amendement 1
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat mobiliteit niet 
genderneutraal is; overwegende dat 
wanneer bij het ontwerp, de planning, de 
uitvoering en de evaluatie van vervoers- 
en mobiliteitsoplossingen geen rekening 
wordt gehouden met genderaspecten, deze 
oplossingen over het algemeen 
genderblind zijn en voornamelijk in het 
voordeel van mannen werken, en dat de 
bestaande maatschappelijke 
gendervooroordelen, -normen en -
ongelijkheden zich dan blijven voordoen;

Or. en

Amendement 2
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging B (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat gender volgens 
het International Transport Forum1 bis 
een van de meest doorslaggevende 
factoren is bij de vervoerskeuze; 
overwegende dat uit onderzoek is 
gebleken dat een hoger percentage 
mannen per auto en motor reist, waar 
vrouwen vaker lopen, fietsen en het 
openbaar vervoer gebruiken dan mannen; 
overwegende dat ook de reisbewegingen 
van mannen en vrouwen uiteenlopen als 
gevolg van de oneerlijke verdeling op het 
gebied van genderrollen, waarbij mannen 
vaker alleen reizen, onder meer naar hun 
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werkplek, terwijl vrouwen vaker kortere 
afstanden afleggen, vaker stoppen en bij 
het reizen vaak boodschappen bij zich 
hebben en/of kinderen of oudere 
familieleden begeleiden1 ter; overwegende 
dat alle mobiliteitstoepassingen en -
patronen van mensen van essentieel 
belang zijn om tegemoet te kunnen komen 
aan ieders behoeften en om duurzame en 
billijke mobiliteitsoplossingen voor 
iedereen te bevorderen; overwegende dat 
het bevorderen van duurzame en billijke 
mobiliteitsoplossingen voor iedereen, 
alsook van uiteenlopende vervoerskeuzen, 
met inbegrip van openbaar vervoer, een 
bijdrage zou leveren aan de groene en 
digitale transitie;
__________________
1 bis 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
1 ter “Civitas, Smart choices for cities – 
Gender equality and mobility: mind the 
gap!” 
(https://civitas.eu/sites/default/files/civ_po
l-an2_m_web.pdf) en het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid.

Or. en

Amendement 3
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging C (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat in het overgrote 
deel van de vervoersstatistieken over het 
algemeen geen onderscheid naar geslacht 



AM\1232866NL.docx 5/52 PE693.664v01-00

NL

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

Or. en

Amendement 4
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging D (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de sectoren 
vervoer en planning in hoge mate door 
mannen worden gedomineerd (slechts 
22 % van alle werknemers in de 
vervoerssector is vrouw1 bis); overwegende 
dat onder meer de beperkte 
vertegenwoordiging van vrouwen onder 
zowel besluitvormers als onderzoekers, 
planners, ingenieurs en ontwerpers in de 
vervoerssector, en het gebrek aan naar 
gender uitgesplitste gegevens en de 
onbewuste gendervooroordelen, redenen 
zijn waarom mobiliteit en vervoer nog 
altijd meer toegespitst zijn op en gunstiger 
zijn voor mannen dan vrouwen;
__________________
1 bis Europese Commissie, 
https://ec.europa.eu/transport/themes/soci
al/women-transport-eu-platform-
change_en

Or. en
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Amendement 5
Jessica Stegrud

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en 
acties op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en 
de uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen, en te 
werken aan verbetering van de 
verzameling en analyse van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens over gedrag, 
behoeften en problemen op het gebied van 
mobiliteit;

Schrappen

Or. en

Amendement 6
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en acties 
op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen, en te 
werken aan verbetering van de verzameling 
en analyse van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens over gedrag, behoeften en 

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en acties 
op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen, het 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
bevorderen, te werken aan verbetering van 
de verzameling en analyse van naar 
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problemen op het gebied van mobiliteit; geslacht uitgesplitste gegevens over 
gedrag, en specifieke effectbeoordelingen 
uit te voeren van genderdiscriminatie en -
ongelijkheid in de vervoerssector, alsook 
van de nadelige economische en 
maatschappelijke effecten van de COVID-
19-pandemie op vrouwelijke werknemers 
in de vervoerssector, en de behoeften en 
problemen op het gebied van mobiliteit;

Or. en

Amendement 7
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en 
acties op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen, en te 
werken aan verbetering van de 
verzameling en analyse van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens over gedrag, 
behoeften en problemen op het gebied van 
mobiliteit;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de samenwerking met 
belanghebbenden en de uitwisseling van 
goede praktijken te ondersteunen, en te 
werken aan onderhoud van de verzameling 
en analyse van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens over gedrag, behoeften en 
problemen op het gebied van mobiliteit;

Or. de

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1



PE693.664v01-00 8/52 AM\1232866NL.docx

NL

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en acties 
op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen, en te 
werken aan verbetering van de 
verzameling en analyse van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens over gedrag, 
behoeften en problemen op het gebied van 
mobiliteit;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren en aanzienlijk te versterken in 
alle wetgeving, beleidsmaatregelen, 
programma’s en acties op het gebied van 
vervoer, de samenwerking met 
belanghebbenden en de uitwisseling van 
goede praktijken ter verhoging van het 
aantal vrouwen in transportberoepen te 
ondersteunen; dringt aan op het dichten 
van de zogenaamde 
“gendergegevenskloof” en het verzamelen 
van vergelijkbare naar gender 
uitgesplitste gegevens over gedrag, 
behoeften en problemen op het gebied van 
mobiliteit, met het oog op het ontwikkelen 
van wetgeving, beleid, programma’s en 
acties die zijn toegespitst op de behoeften 
van en punten van zorg voor vrouwen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en acties 
op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen, en te 
werken aan verbetering van de verzameling 
en analyse van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens over gedrag, behoeften en 

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en acties 
op het gebied van vervoer, een definitie 
van gendercriteria op te nemen bij de 
ontwikkeling van mobiliteitsplanning, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen, te 
werken aan verbetering van de verzameling 
en analyse van genderstatistieken en 
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problemen op het gebied van mobiliteit; gegevens over gedrag, behoeften en 
problemen op het gebied van mobiliteit, en 
open gegevens te ontwikkelen ter 
ondersteuning van innovatie in de 
vervoerssector;

Or. en

Amendement 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en acties 
op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen, en te 
werken aan verbetering van de 
verzameling en analyse van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens over gedrag, 
behoeften en problemen op het gebied van 
mobiliteit;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming en een 
intersectorale aanpak1 bis te integreren in 
wetgeving, beleidsmaatregelen, 
programma’s en acties op het gebied van 
vervoer, de samenwerking met 
belanghebbenden en de uitwisseling van 
goede praktijken ter verhoging van het 
aantal vrouwen in transportberoepen te 
ondersteunen, en benadrukt dat er meer 
onderzoek moet worden verricht naar de 
rol van gender op het gebied van vervoer, 
en er behoefte is aan een hogere mate van 
verzameling en analyse van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens over gedrag, 
behoeften en problemen op het gebied van 
mobiliteit;

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

Or. en

Amendement 11
Annika Bruna
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en acties 
op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen, en te 
werken aan verbetering van de verzameling 
en analyse van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens over gedrag, behoeften en 
problemen op het gebied van mobiliteit;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en acties 
op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen zonder 
evenwel een quotabeleid in te stellen, en te 
werken aan verbetering van de verzameling 
en analyse van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens over gedrag, behoeften en 
problemen op het gebied van mobiliteit;

Or. fr

Amendement 12
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en acties 
op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen, en te 
werken aan verbetering van de verzameling 
en analyse van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens over gedrag, behoeften en 
problemen op het gebied van mobiliteit;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en acties 
op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken te 
ondersteunen teneinde zowel mannen als 
vrouwen die hier behoefte aan hebben, 
aan te sporen voor een functie in de 
vervoerssector te kiezen, en te werken aan 
verbetering van de verzameling en analyse 
van naar geslacht uitgesplitste gegevens 
over gedrag, behoeften en problemen op 
het gebied van mobiliteit;
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Or. en

Amendement 13
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en acties 
op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen, en te 
werken aan verbetering van de verzameling 
en analyse van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens over gedrag, behoeften en 
problemen op het gebied van mobiliteit;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en acties 
op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen, en te 
werken aan verbetering van de verzameling 
en analyse van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens over gedrag, reisbewegingen, 
behoeften en problemen op het gebied van 
mobiliteit;

Or. en

Amendement 14
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendermainstreaming te 
integreren in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en acties 
op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen, en te 

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen te bevorderen in wetgeving, 
beleidsmaatregelen, programma’s en acties 
op het gebied van vervoer, de 
samenwerking met belanghebbenden en de 
uitwisseling van goede praktijken ter 
verhoging van het aantal vrouwen in 
transportberoepen te ondersteunen, en te 
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werken aan verbetering van de verzameling 
en analyse van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens over gedrag, behoeften en 
problemen op het gebied van mobiliteit;

werken aan verbetering van de verzameling 
en analyse van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens over gedrag, behoeften en 
problemen op het gebied van mobiliteit;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt erop aan concrete 
initiatieven en stimulansen voor de 
diversificatie van het personeel in de 
vervoerssector te ontwikkelen en met 
name vrouwen en jonge werknemers aan 
te trekken, onder meer op basis van de in 
het kader van het EU-platform voor 
verandering – Vrouwen in het vervoer en 
de IAO opgedane ervaringen; 
onderstreept dat alle werknemers in de 
vervoerssector recht hebben op een veilige 
en aantrekkelijke werkplek, vrij van 
geweld of (seksuele) intimidatie en met 
gewaarborgde gezondheid en veiligheid 
op het werk, met inbegrip van toegang tot 
fatsoenlijke sanitaire voorzieningen, de 
juiste gereedschappen en uitrusting, 
waaronder werkkleding, evenals een goed 
evenwicht tussen werk en privéleven; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
erop toe te zien dat alle werknemers in de 
vervoerssector recht hebben op toegang 
tot veilige en geschikte was- en sanitaire 
voorzieningen op de werkplek en 
voldoende pauzes krijgen, zonder te 
hoeven vrezen dat zij gestraft worden; 
spoort de Commissie aan om ter 
waarborging van deze rechten, in het 
aankomende strategisch EU-kader voor 
gezondheid en veiligheid op het 
werk 2021-2027, maatregelen op te 
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nemen, overeenkomstig de strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025 en de 
bijbehorende kernacties; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten zo snel 
mogelijk IAO-verdrag nr. 190 volledig te 
ratificeren en uit te voeren en een beleid 
van nul tolerantie voor geweld en 
intimidatie op de werkplek te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 16
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de studie “Diefstal 
en geweld op het openbaar vervoer in 
2019 – Interstats Analyse nr. 31” van het 
Franse Ministerie van Binnenlandse 
Zaken heeft aangetoond dat in de regio 
Île de France (12 miljoen inwoners) 66 % 
van de gewelddadige diefstallen en 63 % 
van het seksueel geweld dat in 2019 op het 
openbaar vervoer werd geregistreerd, 
werd gepleegd door buitenlandse 
delinquenten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om meer gegevens te 
verzamelen over het verband tussen 
immigratie en onveiligheid en niet langer 
de ogen te sluiten voor de gevolgen van 
het beleid van massa-immigratie en non-
assimilatie voor de veiligheid van de 
burgers, in het bijzonder de vrouwen en 
meisjes;

Or. fr

Amendement 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat vrouwelijke 
werknemers in de vervoerssector met een 
aanzienlijk hoger aantal belemmeringen 
te kampen hebben, zoals een door 
mannen gedomineerde werkplek, 
genderstereotypen, discriminatie en 
ongelijke behandeling op het werk, een 
gebrekkig evenwicht tussen werk en 
privéleven, tekortkomingen waar het hun 
gezondheid en veiligheid op het werk 
betreft – met inbegrip van toegang tot 
fatsoenlijke sanitaire voorzieningen – en 
een hoge mate van geweld en intimidatie 
op de werkplek; betreurt het feit dat deze 
belemmeringen voor een werkomgeving 
zorgen die voorkomt dat vrouwen worden 
gestimuleerd te kiezen voor een functie in 
de vervoerssector en dat zij in die sector 
blijven; verzoekt de Commissie 
aanbevelingen te doen om dit probleem 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 18
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten regelmatig 
gendereffectbeoordelingen betreffende 
wetgeving, beleid en planning op het 
gebied van vervoer uit te voeren, teneinde 
de op grote schaal voorkomende 
onbewuste voorkeur voor mannen te 
corrigeren en elimineren waar het de 
planning en het ontwerp van vervoer en 
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mobiliteit betreft, en de mobiliteit te 
bevorderen voor alle vrouwen en andere 
personen die niet aan de gemiddelde 
mannelijke norm voldoen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. maakt zich ernstig zorgen over de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
de vervoerssector nu slechts 22 % van het 
totale aantal werknemers in de 
vervoersector vrouwen zijn1 bis en deze 
sector een van de meest door mannen 
gedomineerde sectoren in de EU is, 
hoogstwaarschijnlijk als gevolg van 
gendervooroordelen, aanhoudende 
stereotypen en een gebrek aan vrouwelijke 
rolmodellen;
__________________
1 bis “Business case to increase female 
employment in transport”, Bureau voor 
publicaties van de Europese Unie 
(europa.eu), 2019, 
https://op.europa.eu/nl/publication-
detail/-/publication/6f833428-54f9-11e9-
a8ed-01aa75ed71a1

Or. en

Amendement 20
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)



PE693.664v01-00 16/52 AM\1232866NL.docx

NL

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de sociale dimensie 
van de digitalisering in de vervoerssector 
dringend aan de orde moet worden 
gesteld, en dat erkend moet worden dat de 
nieuwe technologieën een verschillende 
uitwerking zullen hebben op mannelijke 
en vrouwelijke werknemers in deze sector;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te investeren in programma’s 
waarmee de genderkloof op het gebied 
van slimme mobiliteit wordt verkleind, om 
het aantal vrouwen in transportberoepen 
te doen toenemen en 
gelijkheidsvraagstukken meer onder de 
aandacht te brengen, bijvoorbeeld in de 
vorm van het “Transport Innovation 
Gender Observatory” (TInnGO), het 
“European Observatory for Gender Smart 
Transport”, of het EU-platform voor 
verandering – Vrouwen in het vervoer, en 
hun genderactieplannen en beste 
praktijken uit te voeren; dringt aan op het 
vrijmaken van aanvullende financiering 
voor dergelijke projecten;

Or. en

Amendement 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is verheugd over de strategie voor 
duurzame en slimme mobiliteit van de 
Commissie en onderschrijft de prioriteiten 
van de strategie; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten voorts te erkennen dat het 
van belang is kennis inzake gender en 
diversiteit te integreren, en tegelijkertijd 
gerichte wetgeving op het gebied van 
vervoer voor te stellen en uit te voeren; 
onderstreept dat wetgevingsvoorstellen op 
het gebied van vervoer moeten stroken 
met de strategie voor gendergelijkheid en 
de strategie inzake handicaps van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 23
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de lidstaten de 
arbeidsparticipatie van vrouwen te 
vergroten door gendergelijkheid te 
creëren binnen de nationale tripartiete en 
bipartiete organen en de 
vertegenwoordigende lichamen binnen 
bedrijven (zoals ondernemingsraden en 
comités voor veiligheid en gezondheid), 
evenals binnen vakbonden en 
beroepsorganisaties, en door deel te 
nemen aan de sociale dialoog die erop 
gericht is een einde te maken aan 
genderdiscriminerende praktijken;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert eraan dat het gebrek aan 
diversiteit onder werknemers in de 
vervoerssector nauw verband houdt met 
de aanhoudende genderkloof in STEM-
carrières en -studies (wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde); 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
meer mechanismen te ontwikkelen voor 
het realiseren van een genderevenwicht, 
en synergieën in combinatie met andere 
beleidsterreinen in te zetten om deze kloof 
te dichten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt dat de 
versterking van de sociale dialoog tussen 
de sociale partners van essentieel belang 
is om discriminatie en ongelijke 
behandeling in de vervoersector uit te 
bannen; is verheugd over de 
onderhandelingen over een autonome 
overeenkomst inzake het aandeel vrouwen 
in de werkgelegenheid in de 
spoorwegsector, en roept andere sectoren 
op dit voorbeeld te volgen;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten het gebruik van duurzaam 
vervoer door vrouwen verder te 
vergemakkelijken door middel van 
genderbewust ontwerp en genderbewuste 
stimulansen, aangezien vrouwen vaker 
gebruikmaken van koolstofarm vervoer 
dan mannen1 bis;
__________________
1 bis “Civitas Smart choices for cities – 
Gender equality and mobility: mind the 
gap!”, 2020, blz. 15, 
https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol
-an2_m_web.pdf

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. benadrukt het belang van 
de richtlijn betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven en de 
uitvoering ervan; merkt op dat 
werknemers in de vervoerssector vaak te 
maken hebben met onregelmatige, 
onvoorspelbare en lange werktijden; 
benadrukt dat er behoefte is aan 
werkroosters en -tijden die zijn afgestemd 
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op de behoeften van ouders en 
mantelzorgers teneinde te waarborgen dat 
zij niet voor hun zorgtaken worden 
bestraft in de vorm van lagere salarissen 
of minder loopbaankansen; benadrukt dat 
het van belang is dat werknemers in de 
vervoerssector vaderschapsverlof kunnen 
krijgen; roept de vervoerssector op in zijn 
interne richtsnoeren aandacht te besteden 
aan de diversiteit van gezinnen en de 
specifieke behoeften en rechten van 
bijvoorbeeld eenoudergezinnen, 
adoptiegezinnen, partners van hetzelfde 
geslacht en anderen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. benadrukt dat de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
STEM-beroepen in de vervoerssector, 
bijvoorbeeld met betrekking tot artificiële 
intelligentie (AI), een punt van zorg is, 
aangezien dit een negatief effect kan 
hebben op het ontwerp, de ontwikkeling 
en de toepassing van deze technologieën, 
als gevolg waarvan de bestaande 
discriminerende praktijken en stereotypen 
zich kunnen blijven voordoen en 
algoritmen met ingebouwde 
gendervooroordelen in nieuwe 
mobiliteitsproducten ontstaan; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten erop toe te zien 
dat artificiële intelligentie wordt toegepast 
overeenkomstig de beginselen en waarden 
van gendergelijkheid en non-
discriminatie, zoals bepaald in artikel 21 
van het Handvest van de grondrechten 
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van de Europese Unie;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. stelt vast dat mobiliteit een 
dagelijkse activiteit in de publieke ruimte 
betreft en dat talloze mensen in onze 
maatschappij met discriminatie te maken 
hebben; stelt vast dat vrouwen 
uiteenlopende achtergronden hebben en 
met verschillende uitdagingen te kampen 
hebben, terwijl discriminatie op basis van 
gender vaak samengaat met discriminatie 
op basis van identiteit zoals geslacht, ras, 
kleur, etnische of sociale afkomst, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuiging, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, handicap, leeftijd, seksuele 
geaardheid, genderidentiteit en -expressie, 
klasse en/of migrantenstatus, met dubbele 
en meervoudige discriminatie tot gevolg; 
spoort de Commissie aan de uitvoering 
van de strategie te stroomlijnen met haar 
actieplan tegen racisme en ander anti-
discriminatie- en gelijkheidsbeleid van de 
Unie; benadrukt dat mobiliteitsruimten 
voor iedereen veilig moeten zijn en 
aanvoelen, alsook betaalbaar en 
toegankelijk, ook voor mensen die binnen 
onze gemeenschappen te maken hebben 
met belemmeringen of bedreigingen; 
verzoekt de Commissie dit perspectief op 
te nemen bij de ontwikkeling van de 
geplande Europese ruimte voor 
mobiliteitsdata, bij het verzamelen van 
uitgesplitste gegevens en vergelijkbare 
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statistieken over de behoeften van alle 
groepen, met inbegrip van kansarme en 
ondervertegenwoordigde groepen, bij de 
ontwikkeling van relevante AI-tools en de 
geplande digitale toepassingen ten 
behoeve van de mobiliteit van de 
consument;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 septies. benadrukt dat grondige 
veiligheidstests voor voertuigen van 
cruciaal belang zijn voor de 
verkeersveiligheid en het genderaspect 
moeten omvatten, bijvoorbeeld door bij 
crashtests op vrouwelijke lichamen 
gebaseerde crashtestdummy’s te 
gebruiken;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 octies. onderstreept dat het van 
belang is de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen te dichten; is in dit kader 
verheugd over de door de Commissie 
voorgestelde richtlijn inzake 
loontransparantie die nuttig kan zijn voor 
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het identificeren van lacunes en 
discriminatie in de vervoerssector en het 
dichten van de loonkloof tussen mannen 
en vrouwen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 nonies. stelt vast dat digitalisering 
fundamentele veranderingen in de 
vervoerssector tot gevolg zal hebben, met 
niet alleen talloze kansen, maar ook 
nieuwe uitdagingen; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de 
vervoerssector het genderperspectief van 
deze transformatie te onderzoeken en 
evalueren en de participatie van vrouwen 
in dit verband te verhogen, teneinde te 
waarborgen dat voldoende aandacht 
wordt besteed aan hun behoeften en 
zorgen;

Or. en

Amendement 33
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat vrouwen in het 
algemeen minder vaak gebruikmaken van 
nieuwe mobiliteitsvoorzieningen zoals 
carsharing, omdat hun dagelijkse 
reisbewegingen vaak volkomen anders en 

2. wijst erop dat vrouwen en mannen 
mobiliteit op een verschillende manier 
ervaren; benadrukt dat vrouwen in het 
algemeen minder vaak gebruikmaken van 
nieuwe mobiliteitsvoorzieningen zoals 
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complexer zijn dan die van mannen1; wijst 
erop dat er behoefte is aan slimme en 
duurzame mobiliteitsoplossingen op basis 
van een eerlijk ontwerp, met als doel de 
mobiliteit en toegankelijkheid voor 
iedereen te verbeteren;

carpooling: zij maken minder gebruik van 
e-scooters of huurfietsen, omdat hun 
dagelijkse reisbewegingen vaak volkomen 
anders en complexer zijn dan die van 
mannen1, waarbij zij reizen als meer 
belastend ervaren in de vorm van kosten, 
tijdgebrek en stress; wijst op het feit dat 
vrouwen een groter risico lopen om bloot 
te worden gesteld aan gevaarlijke en 
levensbedreigende situaties; wijst erop dat 
er behoefte is aan slimme en duurzame 
mobiliteitsoplossingen op basis van een 
eerlijk ontwerp, met als doel de mobiliteit 
en toegankelijkheid voor iedereen te 
verbeteren; benadrukt dat veiligheid een 
prioriteit moet zijn bij het ontwikkelen van 
een nieuwe mobiliteitsstrategie; vraagt 
aandacht voor de mogelijke aanpassing 
van openbare vervoersmiddelen ten 
behoeve van kwetsbare groepen;

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

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

Or. en

Amendement 34
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat vrouwen in het 
algemeen minder vaak gebruikmaken van 
nieuwe mobiliteitsvoorzieningen zoals 
carsharing, omdat hun dagelijkse 
reisbewegingen vaak volkomen anders en 
complexer zijn dan die van mannen1; wijst 
erop dat er behoefte is aan slimme en 
duurzame mobiliteitsoplossingen op basis 

2. wijst erop dat vrouwen in het 
algemeen minder vaak gebruikmaken van 
nieuwe mobiliteitsvoorzieningen zoals 
carsharing, omdat hun dagelijkse 
reisbewegingen vaak volkomen anders en 
complexer zijn dan die van mannen1; wijst 
erop dat er behoefte is aan slimme en 
duurzame mobiliteitsoplossingen op basis 
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van een eerlijk ontwerp, met als doel de 
mobiliteit en toegankelijkheid voor 
iedereen te verbeteren;

van een eerlijk ontwerp, met als doel de 
mobiliteit en toegankelijkheid voor 
iedereen te verbeteren; benadrukt het 
belang van participatieve planning 
waarbij de verschillende gebruikers van 
de vervoerssystemen worden betrokken bij 
de planningscyclus, bijvoorbeeld door 
vraaggesprekken te voeren met vrouwen, 
kinderen, ouderen en personen met een 
handicap, en hun verschillende behoeften 
te evalueren;

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

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

Or. en

Amendement 35
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat vrouwen in het 
algemeen minder vaak gebruikmaken van 
nieuwe mobiliteitsvoorzieningen zoals 
carsharing, omdat hun dagelijkse 
reisbewegingen vaak volkomen anders en 
complexer zijn dan die van mannen1; wijst 
erop dat er behoefte is aan slimme en 
duurzame mobiliteitsoplossingen op basis 
van een eerlijk ontwerp, met als doel de 
mobiliteit en toegankelijkheid voor 
iedereen te verbeteren;

2. wijst erop dat vrouwen in het 
algemeen minder vaak gebruikmaken van 
nieuwe mobiliteitsvoorzieningen zoals 
carsharing, omdat hun dagelijkse 
reisbewegingen vaak volkomen anders en 
complexer zijn dan die van mannen1; wijst 
erop dat er behoefte is aan slimme en 
duurzame mobiliteitsoplossingen op basis 
van een eerlijk ontwerp, met als doel de 
mobiliteit en toegankelijkheid te verbeteren 
en de zorgen, mobiliteitspatronen en 
behoeften van alle gebruikers te 
integreren, met name die van gebruikers 
in kwetsbare situaties en in 
plattelandsgemeenschappen;
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__________________ __________________
1 Kawgan-Kagan, I., Popp, M., 
“Sustainability and Gender: a mixed-
method analysis of urban women’s mode 
choice with particular consideration of e-
carsharing”, Transportation Research 
Procedia, nr. 31, 2018, blz. 146-159.

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

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat vrouwen in het 
algemeen minder vaak gebruikmaken van 
nieuwe mobiliteitsvoorzieningen zoals 
carsharing, omdat hun dagelijkse 
reisbewegingen vaak volkomen anders en 
complexer zijn dan die van mannen1; wijst 
erop dat er behoefte is aan slimme en 
duurzame mobiliteitsoplossingen op basis 
van een eerlijk ontwerp, met als doel de 
mobiliteit en toegankelijkheid voor 
iedereen te verbeteren;

2. wijst erop dat vrouwen in het 
algemeen minder vaak gebruikmaken van 
nieuwe mobiliteitsvoorzieningen zoals 
carsharing en op diensten gebaseerde 
vervoersopties zoals leasen, omdat hun 
dagelijkse reisbewegingen vaak volkomen 
anders en complexer zijn dan die van 
mannen 1a; wijst erop dat er behoefte is 
aan slimme en duurzame 
mobiliteitsoplossingen op basis van een 
eerlijk ontwerp, met als doel de mobiliteit 
en toegankelijkheid voor iedereen te 
verbeteren, rekening houdend met de 
speciale situatie van mantelzorgers in het 
vervoerssysteem;

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

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

Or. en
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Amendement 37
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat vrouwen in het 
algemeen minder vaak gebruikmaken van 
nieuwe mobiliteitsvoorzieningen zoals 
carsharing, omdat hun dagelijkse 
reisbewegingen vaak volkomen anders en 
complexer zijn dan die van mannen1; wijst 
erop dat er behoefte is aan slimme en 
duurzame mobiliteitsoplossingen op basis 
van een eerlijk ontwerp, met als doel de 
mobiliteit en toegankelijkheid voor 
iedereen te verbeteren;

2. wijst erop dat de nieuwe 
mobiliteitsvoorzieningen, zoals carsharing, 
zowel mannen als vrouwen voor een 
uitdaging stellen; wijst erop dat er 
behoefte is aan slimme en duurzame 
mobiliteitsoplossingen op basis van een 
eerlijk ontwerp, met als doel de mobiliteit 
en toegankelijkheid voor iedereen te 
verbeteren;

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

 

Or. es

Amendement 38
Jessica Stegrud

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat vrouwen in het 
algemeen minder vaak gebruikmaken van 
nieuwe mobiliteitsvoorzieningen zoals 
carsharing, omdat hun dagelijkse 
reisbewegingen vaak volkomen anders en 
complexer zijn dan die van mannen1; wijst 
erop dat er behoefte is aan slimme en 
duurzame mobiliteitsoplossingen op basis 
van een eerlijk ontwerp, met als doel de 

2. wijst erop dat vrouwen in het 
algemeen minder vaak gebruikmaken van 
nieuwe mobiliteitsvoorzieningen zoals 
carsharing, omdat hun dagelijkse 
reisbewegingen vaak volkomen anders en 
complexer zijn dan die van mannen1; wijst 
erop dat er behoefte is aan slimme en 
duurzame mobiliteitsoplossingen op basis 
van een eerlijk ontwerp, met als doel de 
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mobiliteit en toegankelijkheid voor 
iedereen te verbeteren;

mobiliteit en toegankelijkheid voor 
iedereen te verbeteren; benadrukt dat het 
van belang is dat de EU het beginsel van 
keuzevrijheid eerbiedigt;

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

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

Or. en

Amendement 39
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat vrouwen in het 
algemeen minder vaak gebruikmaken van 
nieuwe mobiliteitsvoorzieningen zoals 
carsharing, omdat hun dagelijkse 
reisbewegingen vaak volkomen anders en 
complexer zijn dan die van mannen1; 
wijst erop dat er behoefte is aan slimme en 
duurzame mobiliteitsoplossingen op basis 
van een eerlijk ontwerp, met als doel de 
mobiliteit en toegankelijkheid voor 
iedereen te verbeteren;

2. wijst erop dat vrouwen minder vaak 
gebruikmaken van nieuwe 
mobiliteitsvoorzieningen zoals carsharing; 
wijst erop dat er behoefte is aan slimme en 
duurzame mobiliteitsoplossingen op basis 
van een eerlijk ontwerp, met als doel de 
mobiliteit en toegankelijkheid voor 
iedereen te verbeteren;

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

Or. en
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Amendement 40
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat vrouwen met 
kinderen in het algemeen minder vaak 
gebruikmaken van nieuwe 
mobiliteitsvoorzieningen, zoals carpooling 
of carsharing, of het openbaar vervoer, 
omdat die vervoersopties niet voldoende 
zijn afgestemd op hun dagelijkse 
verplaatsingen; benadrukt dat er 
mobiliteitsoplossingen moeten worden 
ontwikkeld om verplaatsingen met jonge 
kinderen en kinderwagens te 
vergemakkelijken;

Or. fr

Amendement 41
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de lokale en regionale 
overheden te waarborgen dat de teams die 
zich bezighouden met het opstellen van 
beleid en planning en ontwerp op het 
gebied van mobiliteit en vervoer, een 
diverse en inclusieve groep mensen 
betreft, en dat vrouwen in al hun 
diversiteit, alsook personen die met 
meervoudige en intersectionele 
discriminatie te maken hebben, worden 
geraadpleegd;

Or. en
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Amendement 42
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat beperkte 
toegang tot vervoersoplossingen voor 
vrouwen een belemmering voor 
werkgelegenheid kan vormen, de toegang 
tot onderwijs, opleidingen en 
gezondheidszorg kan beperken en tot 
sociale isolatie kan leiden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. herinnert eraan dat mobiliteit in 
hoge mate wordt gevormd door de 
genderrollen van mannen en vrouwen; 
benadrukt dat vrouwen in een doorsnee 
week gemiddeld 42 % van hun reistijd 
besteden aan reizen in het kader van een 
zorgtaak en dat zij 80 % uitmaken van de 
mensen die belast zijn met 
zorgmobiliteit1 bis; herinnert eraan dat het 
grootste deel van deze reizen wordt 
gemaakt door vrouwen die gebruikmaken 
van duurzame vormen van vervoer, zoals 
lopen en openbaar vervoer, en dit vaak 
kortere, lokale en frequentere reizen in 
een kort tijdsbestek betreft; spoort 
vervoerscoördinatoren aan een balans te 
vinden tussen het aanbod van voor 
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werkgerelateerde reizen ontworpen 
vervoerssystemen en de onvervulde 
behoeften waar het reizen voor de 
uitoefening van zorgtaken betreft;
__________________
1 bis OESO, “Transport Innovation for 
Sustainable Development – A Gender 
Perspective”, 2021, blz. 17, 
https://www.itf-
oecd.org/sites/default/files/docs/transport-
innovation-sustainable-development-
gender.pdf

Or. en

Amendement 44
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie) 
en het comfort te verbeteren en er tevens 
voor te zorgen dat er hiervoor voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld;

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie) 
en het comfort te verbeteren en er tevens 
voor te zorgen dat er hiervoor voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld;

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie) 
en het comfort te verbeteren en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat er hiervoor 
voldoende financiële middelen ter 
beschikking worden gesteld, alsook door 
de intersectionele discriminatie aan te 
pakken met betrekking tot de specifieke 
behoeften van kwetsbare groepen, met 
inbegrip van vrouwen in 
plattelandsgebieden, vrouwen met een 
handicap, vrouwen van kleur, vrouwelijke 
migranten, vrouwen uit een etnische 
minderheid, Romavrouwen, oudere 
vrouwen, alleenstaande moeders, 
LHBTIQ+-personen, vrouwen met 
zorgtaken en vrouwen uit 
sociaaleconomisch achtergestelde 
groepen;

Or. en

Amendement 46
Jessica Stegrud

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie) 

3. benadrukt het belang van een 
vervoerssysteem voor iedereen door de 
toegankelijkheid, de veiligheid (met name 
tijdens de pandemie) en het comfort te 
verbeteren;
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en het comfort te verbeteren en er tevens 
voor te zorgen dat er hiervoor voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld;

Or. en

Amendement 47
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie) 
en het comfort te verbeteren en er tevens 
voor te zorgen dat er hiervoor voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld;

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie) 
en het comfort te verbeteren en er tevens 
voor te zorgen dat er hiervoor voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld; verzoekt de lidstaten om 
zwaardere straffen op te leggen aan 
daders en hun politiediensten te voorzien 
van voldoende middelen;

Or. fr

Amendement 48
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem op basis waarvan de 
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behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie) 
en het comfort te verbeteren en er tevens 
voor te zorgen dat er hiervoor voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld;

toegankelijkheid, de veiligheid (met name 
tijdens de pandemie) en het comfort 
verbeterd kunnen worden;

Or. de

Amendement 49
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie) 
en het comfort te verbeteren en er tevens 
voor te zorgen dat er hiervoor voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld;

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie) 
en het comfort te verbeteren en er tevens 
voor te zorgen dat er hiervoor voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld door genderbudgettering 
en gendereffectbeoordelingen in de 
vervoersplanning mee te nemen;

Or. en

Amendement 50
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie, de 3. verzoekt de Commissie, de 
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lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie) 
en het comfort te verbeteren en er tevens 
voor te zorgen dat er hiervoor voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld;

lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
aansluiting tussen de diensten, de 
beveiliging, de veiligheid (met name 
tijdens de pandemie) en het comfort te 
verbeteren en er tevens voor te zorgen dat 
er voldoende financiële middelen voor 
duurzame vervoerswijzen en -
infrastructuur ter beschikking worden 
gesteld;

Or. en

Amendement 51
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie) 
en het comfort te verbeteren en er tevens 
voor te zorgen dat er hiervoor voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld;

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
uiteenlopende behoeften van zowel 
vrouwen als mannen en de vervoerswijzen 
waaraan zij feitelijk de voorkeur geven, 
door de toegankelijkheid, de veiligheid 
(met name tijdens de pandemie) en het 
comfort te verbeteren en er tevens voor te 
zorgen dat er hiervoor voldoende financiële 
middelen ter beschikking worden gesteld;

Or. en

Amendement 52
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie) 
en het comfort te verbeteren en er tevens 
voor te zorgen dat er hiervoor voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld;

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en mannen, met 
inbegrip van hun gezinnen, en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie) 
en het comfort te verbeteren en er tevens 
voor te zorgen dat er hiervoor voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld;

Or. es

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie) 
en het comfort te verbeteren en er tevens 
voor te zorgen dat er hiervoor voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld;

3. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, lokale autoriteiten en relevante 
belanghebbenden te zorgen voor een 
vervoerssysteem dat afgestemd is op de 
behoeften van vrouwen en de 
vervoerswijzen waaraan zij de voorkeur 
geven, door de toegankelijkheid, de 
veiligheid (met name tijdens de pandemie), 
de dienstverlening en het comfort te 
verbeteren en er tevens voor te zorgen dat 
er hiervoor voldoende financiële middelen 
ter beschikking worden gesteld;

Or. en

Amendement 54
Alice Kuhnke
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de dagelijkse angst voor 
intimidatie en aanranding die vrouwen 
ondervinden tijdens het wandelen, fietsen 
of het gebruik van openbaar vervoer; 
benadrukt dat vrouwen niet tot slachtoffer 
mogen worden gemaakt, maar dat hun 
zorgen op het gebied van veiligheid 
integraal onderdeel moeten vormen van 
het ontwerp van de betreffende 
oplossingen; stelt dat de 
basisinfrastructuur voor wandelen, fietsen 
en veilig openbaar vervoer moet worden 
geprioriteerd, gewaarborgd en 
onderhouden, en dat hiervoor middelen 
beschikbaar moeten worden gesteld, zodat 
iedereen – onder meer jongeren, ouderen, 
vrouwen, non-binaire personen, LHBTI-
personen, personen van ongeacht welk 
ras of etnische afkomst, religieuze mensen 
en personen met een handicap – zich 
veilig voelt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat vrouwen 47 % meer 
risico dan mannen lopen om bij een 
botsing ernstige of dodelijke 
verwondingen op te lopen als het gevolg 
van vertekende gegevens1 bis en dat 
voertuigen worden ontworpen en getest op 
basis van “mannelijke” crashtestdummy’s 
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en niet op basis van “vrouwelijke” 
crashtestdummy’s; herinnert eraan dat 
vrouwelijke crashtestdummy’s, die in de 
vroege jaren 2000 zijn ingevoerd, slechts 
5 % van de vrouwen vertegenwoordigen – 
vrouwen die kleiner zijn dan 152 cm en 
49 kg wegen – en dat 95 % van de 
vrouwen dus niet vertegenwoordigd is;
__________________
1 bis 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

Amendement 56
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de eigen wagen voor 
gezinnen en ouders die vergezeld zijn van 
jonge kinderen, en in het bijzonder voor 
moeders, een vaak onmisbaar 
vervoermiddel blijft; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de lokale 
overheden hiermee rekening te houden bij 
de ontwikkeling van hun vervoerbeleid;

Or. fr

Amendement 57
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is ingenomen met het initiatief van 
de lokale overheden die op sommige 
buslijnen een systeem van haltes op 
verzoek hebben ingevoerd, zodat 
passagiers kunnen vragen de bus te 
stoppen tussen twee haltes, op voorwaarde 
dat hierdoor de verkeersveiligheid niet in 
het gedrang komt; wijst erop dat die 
regelingen het mogelijk maken de 
problemen inzake onveiligheid, met name 
‘s nachts, te verkleinen, de duur van 
trajecten te verkorten en de 
vervoersproblemen van vrouwen op het 
platteland, oudere vrouwen of vrouwen 
met een handicap te verminderen; 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
lokale overheden de toepassing van 
dergelijke regelingen die het gebruik van 
het openbaar vervoer vergemakkelijken, 
met name voor vrouwen, te bevorderen;

Or. fr

Amendement 58
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat het bevorderen en 
stimuleren van het gebruik van duurzame 
en groene mobiliteit voor iedereen, vereist 
dat prioriteit wordt gegeven aan veiligheid 
en dat er wordt geïnvesteerd in veilige 
voetpaden, een infrastructuur voor veilig 
afgescheiden fietspaden, het verlagen van 
de maximumsnelheid en het afsluiten van 
toegang voor voertuigen tot bepaalde 
straten of gebieden, het waarborgen van 
het recht van vrouwen op mobiliteit 
zonder intimidatie of andere vormen van 
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geweld, en het ontwerp van nieuwe, 
duurzame en flexibele 
mobiliteitsoplossingen die soepel 
aaneengesloten reisketens mogelijk 
maken en zijn afgestemd op de behoeften 
en reisbewegingen van iedereen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. spoort de Commissie aan nieuwe 
gestandaardiseerde veiligheids- en 
dummysystemen goed te keuren, rekening 
houdend met de afwijkende spierkracht, 
vetverdeling en botdichtheid van 
vrouwen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten initiatieven te ontplooien om 
ervoor te zorgen dat openbare ruimten in 
Europese steden veilige omgevingen zijn 
zonder intimidatie, door beste praktijken 
uit te wisselen en wetgeving, beheer, 
beleidsmaatregelen, infrastructuur en 
veiligheidstechnologie te verbeteren;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten initiatieven te ontplooien om 
ervoor te zorgen dat openbare ruimten in 
Europese steden veilige omgevingen zijn 
zonder intimidatie, door beste praktijken 
uit te wisselen en wetgeving, beheer, 
beleidsmaatregelen, infrastructuur en 
veiligheidstechnologie te verbeteren; 
verzoekt de Commissie de naar gender 
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uitgesplitste statistische gegevens en 
genderonderzoek te verbeteren teneinde 
een beter inzicht te krijgen in de 
genderverschillen wat betreft 
mobiliteitspatronen, en hiermee rekening 
te houden bij de herziening van het pakket 
stedelijke mobiliteit; dringt er bij steden 
op aan op gender gebaseerde statistische 
gegevens en onderzoek toe te passen bij de 
herziening van de duurzame stedelijke 
mobiliteitsplanning;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten initiatieven te ontplooien om 
ervoor te zorgen dat openbare ruimten in 
Europese steden veilige omgevingen zijn 
zonder intimidatie, door beste praktijken 
uit te wisselen en wetgeving, beheer, 
beleidsmaatregelen, infrastructuur en 
veiligheidstechnologie te verbeteren;

4. is van mening dat de mobiliteit van 
vrouwen in hoge mate wordt beïnvloed 
door ervaren onveiligheid en zorgen voor 
hun persoonlijke veiligheid, en dat 
vrouwen als gevolg hiervan reizen 
belastender vinden dan mannen en dat dit 
grotendeels betrekking heeft op kosten, 
stress, tijdgebrek, gebrekkige 
toegankelijkheid en bovenal veiligheid; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
initiatieven te ontplooien om ervoor te 
zorgen dat openbare ruimten in Europese 
steden veilige omgevingen zijn zonder 
intimidatie, door beste praktijken uit te 
wisselen en wetgeving te verbeteren, op 
gender gebaseerde parameters en 
indicatoren te ontwikkelen, en beheer, 
beleidsmaatregelen, infrastructuur en 
veiligheidstechnologie te bevorderen;

Or. en
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Amendement 62
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten initiatieven te ontplooien om 
ervoor te zorgen dat openbare ruimten in 
Europese steden veilige omgevingen zijn 
zonder intimidatie, door beste praktijken 
uit te wisselen en wetgeving, beheer, 
beleidsmaatregelen, infrastructuur en 
veiligheidstechnologie te verbeteren;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten initiatieven te ontplooien om 
ervoor te zorgen dat openbare ruimten in 
Europese steden veilige omgevingen zijn 
zonder intimidatie, door beste praktijken 
uit te wisselen en wetgeving, beheer, 
beleidsmaatregelen, infrastructuur en 
veiligheidstechnologie te verbeteren, en 
door te zorgen dat delinquenten, voor 
zover zij geen EU-burgers zijn, sneller 
kunnen worden uitgewezen;

Or. de

Amendement 63
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten initiatieven te ontplooien om 
ervoor te zorgen dat openbare ruimten in 
Europese steden veilige omgevingen zijn 
zonder intimidatie, door beste praktijken 
uit te wisselen en wetgeving, beheer, 
beleidsmaatregelen, infrastructuur en 
veiligheidstechnologie te verbeteren;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten initiatieven te ontplooien om 
ervoor te zorgen dat openbare ruimten in 
Europese steden veilige omgevingen zijn 
zonder intimidatie, door beste praktijken 
uit te wisselen, wetgeving, beheer, 
beleidsmaatregelen, infrastructuur en 
veiligheidstechnologie te verbeteren en 
zwaardere straffen op te leggen aan 
daders;

Or. fr

Amendement 64
Jessica Stegrud
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten initiatieven te ontplooien om 
ervoor te zorgen dat openbare ruimten in 
Europese steden veilige omgevingen zijn 
zonder intimidatie, door beste praktijken 
uit te wisselen en wetgeving, beheer, 
beleidsmaatregelen, infrastructuur en 
veiligheidstechnologie te verbeteren;

4. benadrukt dat het van belang is 
ervoor te zorgen dat openbare ruimten in 
Europese steden veilige omgevingen zijn 
zonder intimidatie, door beste praktijken 
uit te wisselen en nationale wetgeving, 
beheer, beleidsmaatregelen, infrastructuur 
en veiligheidstechnologie te verbeteren;

Or. en

Amendement 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie 
aanbevelingen te doen over de mogelijke 
manieren waarop de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen 
kan worden aangepakt met betrekking tot 
alle vervoerswijzen en daaraan verwante 
diensten; benadrukt dat het van belang is 
de werkgelegenheidskansen voor vrouwen 
te vergroten en vrouwen over het 
algemeen meer gelijke kansen te bieden 
door middel van betere connectiviteit, met 
name in voorstadsgebieden;

Or. en

Amendement 66
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept de ontwikkeling van 
gelijkheids-, diversiteits- en inclusiebeleid 
dat in alle praktijken en processen moet 
worden toegepast, onder meer tijdens de 
aanbestedings-, plannings- en 
ontwerpfase; is van mening dat een beter 
genderevenwicht in alle lagen van de 
vervoerssector een eerste vereiste is voor 
een gelijkwaardigere, veiligere en 
inclusievere vervoers- en 
mobiliteitsomgeving;

Or. en

Amendement 67
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de lokale overheden de 
kwaliteit van wegen en fietspaden te 
verbeteren, en publieke ruimten zoals 
bushaltes (landschapsarchitectuur) met 
name in de plattelandsgebieden aan te 
passen zodat het vrouwelijke deel van de 
plattelandsbevolking zich veiliger voelt;

Or. en

Amendement 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie, de 



AM\1232866NL.docx 45/52 PE693.664v01-00

NL

lidstaten en de lokale overheden de 
invoering van een “telezorg”-systeem1 bis 
in overweging te nemen (een combinatie 
van meerdere diensten binnen één 
gebouw, zoals gemeenschapscentra, 
winkels, vervoershubs, 
gezondheidsinstellingen), gericht op de 
aanpak van aan diensten gerelateerde 
problemen, met een hogere mate van 
onafhankelijkheid voor vrouwen in 
plattelandsgebieden tot gevolg;
__________________
1 bis Manthorpe, J. & Livsey, L., 
“European challenges in delivering social 
services in rural regions: a scoping 
review”, European Journal of Social 
Work, 12(1), 2009, blz. 5.

Or. en

Amendement 69
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. benadrukt dat slimme, 
duurzame en betaalbare aansluitingen in 
het openbaar vervoer binnen 
plattelandsgebieden en naar stedelijke en 
perifere gebieden van essentieel belang 
zijn voor de onafhankelijkheid en 
persoonlijke ontwikkeling van vrouwen;

Or. en

Amendement 70
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om 
aanbevelingen op te stellen om de 
participatie van vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer te vergroten en ondernemingen 
aan te sporen vrouwen gelijke kansen te 
bieden, en daarbij bijzondere aandacht te 
besteden aan innovatie op het gebied van 
vervoer, de overgang naar duurzame 
mobiliteit, het aantrekken en behouden van 
talent en het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden.

5. verzoekt de Commissie om 
aanbevelingen op te stellen om de 
participatie van vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer te vergroten en ondernemingen 
aan te sporen vrouwen gelijke kansen te 
bieden, en daarbij bijzondere aandacht te 
besteden aan innovatie en digitalisering op 
het gebied van vervoer, de overgang naar 
duurzame en groenere mobiliteit, het 
aantrekken en behouden van talent en het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden 
en het milieu, door middel van flexibiliteit 
en het terugdringen van atypische 
arbeidsovereenkomsten en werktijden; 
benadrukt het belang van het realiseren 
en behouden van diversiteit en een op 
inclusie gebaseerde aanpak teneinde 
eerlijkere vervoersmodellen te kunnen 
verwezenlijken;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om 
aanbevelingen op te stellen om de 
participatie van vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer te vergroten en 
ondernemingen aan te sporen vrouwen 
gelijke kansen te bieden, en daarbij 
bijzondere aandacht te besteden aan 
innovatie op het gebied van vervoer, de 
overgang naar duurzame mobiliteit, het 

5. verzoekt de Commissie om 
aanbevelingen op te stellen om de 
participatie van vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer te vergroten, bijvoorbeeld 
door het bevorderen van 
gendereffectbeoordelingen en 
genderaudits; spoort ondernemingen aan 
alle werknemers gelijke kansen te bieden, 
en daarbij bijzondere aandacht te besteden 
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aantrekken en behouden van talent en het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

aan innovatie op het gebied van vervoer, de 
overgang naar duurzame mobiliteit, het 
aantrekken en behouden van talent en het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden; 
verzoekt de lidstaten in dit kader met klem 
de richtlijn vrouwelijke bestuurders te 
deblokkeren.

Or. en

Amendement 72
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om 
aanbevelingen op te stellen om de 
participatie van vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer te vergroten en ondernemingen 
aan te sporen vrouwen gelijke kansen te 
bieden, en daarbij bijzondere aandacht te 
besteden aan innovatie op het gebied van 
vervoer, de overgang naar duurzame 
mobiliteit, het aantrekken en behouden van 
talent en het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden.

5. verzoekt de Commissie om 
aanbevelingen op te stellen om de 
participatie van personen met 
uiteenlopende behoeften, zowel vrouwen 
als mannen, alsmede hun gezinnen, in het 
kader van raadplegingsprocedures en 
plannings- en besluitvormingsprocessen op 
het gebied van vervoer in hun beroeps- en 
privéleven te vergroten en ondernemingen 
aan te sporen vrouwen en mannen gelijke 
kansen te bieden, en daarbij bijzondere 
aandacht te besteden aan innovatie op het 
gebied van vervoer, de overgang naar 
duurzame mobiliteit, het aantrekken en 
behouden van talent en het verbeteren van 
de arbeidsomstandigheden;

Or. es

Amendement 73
Jessica Stegrud

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om 
aanbevelingen op te stellen om de 
participatie van vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer te vergroten en 
ondernemingen aan te sporen vrouwen 
gelijke kansen te bieden, en daarbij 
bijzondere aandacht te besteden aan 
innovatie op het gebied van vervoer, de 
overgang naar duurzame mobiliteit, het 
aantrekken en behouden van talent en het 
verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden.

5. verzoekt de Commissie het 
subsidiariteitsbeginsel in acht te nemen 
waar het bijvoorbeeld de participatie van 
vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer betreft, en om in het belang 
van iedereen innovatie op het gebied van 
vervoer mogelijk te maken.

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om 
aanbevelingen op te stellen om de 
participatie van vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer te vergroten en ondernemingen 
aan te sporen vrouwen gelijke kansen te 
bieden, en daarbij bijzondere aandacht te 
besteden aan innovatie op het gebied van 
vervoer, de overgang naar duurzame 
mobiliteit, het aantrekken en behouden van 
talent en het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden.

5. verzoekt de Commissie om 
aanbevelingen op te stellen om de 
participatie van vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer te vergroten en ondernemingen 
aan te sporen vrouwen gelijke kansen te 
bieden en de ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in aan mobiliteit 
gerelateerde banen aan te pakken, en 
daarbij bijzondere aandacht te besteden aan 
innovatie op het gebied van vervoer, de 
overgang naar duurzame mobiliteit, het 
aantrekken en behouden van talent en het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Or. en
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Amendement 75
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om 
aanbevelingen op te stellen om de 
participatie van vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer te vergroten en ondernemingen 
aan te sporen vrouwen gelijke kansen te 
bieden, en daarbij bijzondere aandacht te 
besteden aan innovatie op het gebied van 
vervoer, de overgang naar duurzame 
mobiliteit, het aantrekken en behouden van 
talent en het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden.

5. verzoekt de Commissie om 
aanbevelingen op te stellen om de 
participatie van vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer te bevorderen en verder te 
vergroten en ondernemingen aan te sporen 
vrouwen en mannen gelijke kansen te 
bieden, en daarbij bijzondere aandacht te 
besteden aan innovatie op het gebied van 
vervoer, de overgang naar duurzame 
mobiliteit, het aantrekken en behouden van 
talent en het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden.

Or. en

Amendement 76
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om 
aanbevelingen op te stellen om de 
participatie van vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer te vergroten en 
ondernemingen aan te sporen vrouwen 
gelijke kansen te bieden, en daarbij 
bijzondere aandacht te besteden aan 
innovatie op het gebied van vervoer, de 
overgang naar duurzame mobiliteit, het 
aantrekken en behouden van talent en het 

5. verzoekt de lidstaten om de 
participatie van vakbekwame en 
geïnteresseerde vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer te ondersteunen en 
ondernemingen aan te sporen iedereen 
gelijke kansen te bieden, en daarbij 
bijzondere aandacht te besteden aan 
innovatie op het gebied van vervoer, de 
overgang naar duurzame mobiliteit, het 
aantrekken en behouden van talent en het 
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verbeteren van de arbeidsomstandigheden. verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Or. en

Amendement 77
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om 
aanbevelingen op te stellen om de 
participatie van vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer te vergroten en 
ondernemingen aan te sporen vrouwen 
gelijke kansen te bieden, en daarbij 
bijzondere aandacht te besteden aan 
innovatie op het gebied van vervoer, de 
overgang naar duurzame mobiliteit, het 
aantrekken en behouden van talent en het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

5. verzoekt de Commissie om 
aanbevelingen op te stellen om de 
participatie van vrouwen in het kader van 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer en met het oog op gelijke 
kansen niet buiten beschouwing te laten, 
en daarbij bijzondere aandacht te besteden 
aan innovatie op het gebied van vervoer, de 
overgang naar duurzame mobiliteit, het 
aantrekken en behouden van talent en het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Or. de

Amendement 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de vervoerssector 
traditioneel gezien door mannen wordt 
gedomineerd en dat de COVID-19-
pandemie bijgevolg specifieke bijkomende 
nadelige gevolgen heeft gehad voor 
vrouwelijke medewerkers in de 
vervoerssector, en dreigt de behaalde 
winst op het gebied van gendergelijkheid 
teniet te doen en daarmee bij te dragen 
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aan de bestaande ongelijkheden; verzoekt 
alle belanghebbenden dan ook de sociale 
dialoog te versterken om discriminatie en 
ongelijke behandeling uit te bannen;

Or. en

Amendement 79
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
dat er in het kader van de 
raadplegingsprocedures en plannings- en 
besluitvormingsprocessen op het gebied 
van vervoer in het bijzonder rekening 
wordt gehouden met de gezinstaken van 
zowel mannen als vrouwen bij de keuze 
voor een mobiliteitsoplossing en dat het 
geen belemmering mag vormen dat 
gezinsleden samen reizen.

Or. es

Amendement 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie de 
samenwerking met de belanghebbenden 
en de uitwisseling van goede praktijken in 
de vorm van het EU-platform voor 
verandering – Vrouwen in het vervoer te 
blijven steunen en versterken, teneinde 
het aantal vrouwen in transportberoepen 
te doen toenemen en gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen in de vervoerssector 
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te waarborgen; verzoekt de Commissie 
voorts de eerste resultaten over de 
werking van het platform bekend te 
maken;

Or. en

Amendement 81
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. benadrukt dat vrouwen in 
de vervoerssector zwaar 
ondervertegenwoordigd zijn; wijst erop 
dat slechts 22 % van alle werknemers in 
de vervoerssector van de EU vrouw is.

Or. en


