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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

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·

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·

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·

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·

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.

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, τεύχος 31, 2018, 
σ. 146-159.


