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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. ob upoštevanju členov 10 in 19(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

2. je seznanjen s poročilom o uporabi Direktive 2004/113/ES, ki ga je Komisija po prvem 

poročanju leta 2009 predstavila z veliko zamudo; 

3. opozarja, da so bile med moškimi in ženskami vedno velike razlike glede prometne 

politike, tudi potovalnih vzorcev, dostopa do prevoznih sredstev in njihove izbire, 

varnosti, varovanja ter neuravnotežene zastopanosti spolov v prometnem sektorju; zato 

spodbuja Komisijo, naj obravnava vse ovire in omejitve, s katerimi se soočajo potnice, 

v skladu z zaključki pete konference o ženskih vprašanjih v prometu, ki je potekala leta 

2014 v Parizu; 

4. poudarja, da struktura programa Obzorje 2020 v obdobju od 2014 do 2020 omogoča 

odzivanje na družbene izzive, ki zahtevajo inovativne rešitve, in da so bila mnoga 

vprašanja v zvezi z mobilnostjo spolov in potovalnimi vzorci v zadnjih letih temeljito 

raziskana, vendar je bilo le malo pozornosti namenjene razvoju politik, programov in 

mandatov, ki upoštevajo vidik spola; 

5. poziva Komisijo in zavarovalnice, naj pri cenah avtomobilskega zavarovanja za primer 

nesreč ne razlikujejo med spoloma, temveč naj v oceno raje vključijo posameznikovo 

ravnanje; 

6. obžaluje, da pri potovalnih zavarovanjih še vedno obstajajo razlike pri obravnavi 

moških in žensk, te pa ovirajo enakopraven dostop v turističnem sektorju, zlasti za 

nosečnice; 

7. poziva Komisijo, naj pojasni, ali gre pri dejavnostih hitro rastoče ekonomije delitve v 

prometnem in turističnem sektorju za blago in storitve, ki sodijo na področje uporabe in 

izvajanja direktive, in ali so ponudniki storitev in s tem povezane spletne platforme 

odgovorne na podlagi direktive; 

8. spodbuja inovativne pojme, kot so „mobilnost nege“ in „analiza načrtovanja potovanj“, 

ki podpirajo oblikovanje in izvajanje bolj enakopravnih in odzivnih storitev javnega 

prevoza in učinkovitejšega mestnega načrtovanja; vztraja, da so redne in sistematične 

ocene učinka na enakost spolov nujne za oblikovanje in izvajanje spolno nevtralnega 

prometa v vseh državah članicah; 

9. ponovno poziva Komisijo, naj oblikuje javno dostopno zbirko podatkov o zakonodaji na 

področju boja proti diskriminaciji, povezani s spolom, in sodbah Sodišča Evropske 

unije; 

10. poudarja, da imajo organi za enakost glavno vlogo pri zagotavljanju uveljavljanja 

enakosti spolov za vse prebivalce EU, in poziva Komisijo, naj pomaga pri varovanju 

neodvisnosti in učinkovitosti teh organov v vseh državah članicah; 
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11. spodbuja države članice, naj tudi na regionalni in lokalni ravni nacionalnim organom za 

enakost zagotovijo dovolj virov za zagotavljanje informacij o pritožbenih postopkih in 

vrsti svetovalnih storitev, ki so na voljo za pomoč pri zagotavljanju skladnosti s to 

direktivo na nacionalni ravni; 

12. poudarja vlogo, ki jo imajo na tem področju lokalne in regionalne institucije kot 

ponudniki storitev, regulatorji in izvajalci inšpekcijskih pregledov glede osnovnih 

vidikov prometa in turizma; 

13. obžaluje pomanjkanje ozaveščenosti o direktivi v državah članicah in spodbuja pristojne 

organe na vseh ravneh, naj izboljšajo ozaveščenost o pravicah in obveznostih, ki 

izhajajo iz te direktive; 

14. poziva Komisijo, naj zbira zglede dobre prakse in s tem zagotovi boljšo uporabo te 

direktive ter naj si še naprej prizadeva za poenotenje opredelitev in konceptov na tem 

področju; poudarja vlogo in usposobljenost Evropskega inštituta za enakost spolov pri 

uresničevanju tega cilja; 

15. opozarja, da ženske predstavljajo le 22 % delovne sile v prometnem sektorju EU, ker 

odraža tudi to, da je število žensk v tehničnih in operativnih poklicih še posebej nizko 

(manj kot 10 %); zato poziva k uvedbi ambicioznih in trajnih ukrepov za večjo 

privlačnost prometnega sektorja za morebitne delavke; 

16. opozarja, da mora spodbujanje enakega dostopa žensk do javnega in zasebnega blaga in 

storitev temeljiti na priznanju jasnih izbir, potreb in izkušenj žensk in deklet ter da je to 

treba zagotoviti, da ne bi ogrožali njihove temeljne pravice; 

17. poziva Komisijo, naj začne v prometni politiki in skladih, ki jih upravlja GD MOVE, 

izvajati celovito strategijo v korist enakosti moških in žensk, podobno strategiji, ki je 

velja pri izvajanju programa Obzorje 2020; 

18. poudarja, da uradna statistika kaže, da se potrebe po mobilnosti in potovalni vzorci med 

ženskami in moškimi zelo razlikujejo, vendar je tako v zakonodajnih predlogih 

Komisije kot v politikah javnega prometa večine držav članic temu vprašanju 

namenjeno zelo malo pozornosti; 

19. opozarja, da so ženske po vsej EU glavne uporabnice storitev javnega prevoza; poziva 

lokalne, regionalne in nacionalne organe, naj pri zasnovi in razvijanju storitev javnega 

prevoza posvetijo posebno pozornost potrebam žensk po mobilnosti; poziva Komisijo, 

naj razsežnost spola ustrezno vključi v splošno obravnavo prometne zakonodaje v EU; 

20. meni, da je za ponudbo prometnih in turističnih storitev brez diskriminacije na podlagi 

spola nujno, da zadevni ponudniki storitev izvajajo celovite strategije za enako 

obravnavo strank, ponudnikov in potrošnikov; 

21. poudarja, da področje uporabe direktive zajema dojenje v javnosti, ki ga ponudniki 

storitev ne smejo omejevati; pozdravlja nacionalno zakonodajo, ki podpira pravico 

žensk do dojenja v javnosti, in ponovno izpostavlja pomen te pravice za turistični 

sektor; odločno poziva države članice, naj sprejmejo in v celoti izvajajo zakonodajo 

proti diskriminaciji dojenja v javnosti; 
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22. meni, da bi z zagotavljanjem brezplačnih previjalnic v vseh javnih straniščih pripomogli 

k spodbujanju vključujočega prometa in turizma; poleg tega meni, da ti prostori ne bi 

smeli biti vezani na posamezen spol; 

23. obžaluje slabe higienske razmere v javnih straniščih in kopalnicah; poziva Komisijo, naj 

uvede praktične ukrepe za odpravo te težave, ki se pojavlja v mnogih državah članicah 

in ovira vključujoč turizem in promet; 

24. poudarja, da morajo biti počivališča in sanitarije dostopni in varni za vse ne glede na 

spolno izražanje, saj bi s tem spodbudili vključujoč turizem in bi lahko izboljšali 

uravnoteženost spolov v prometnem sektorju; 

25. ugotavlja, da morajo osebe, ki skrbijo za druge družinske člane – to so običajno ženske 

– pogosto načrtovati in opravljati zapletene poti s specifičnimi zahtevami glede časa, 

prevoza in dostopnosti; 

26. poudarja, da je treba izboljšati dostopnost infrastrukture javnega prevoza in odstraniti 

ovire na teh prevoznih sredstvih, da bi staršem olajšali potovanje z otroki; zlasti poziva 

k ukrepom, da se zagotovi ustrezna dostopnost za otroške vozičke v javnem prevozu; 

27. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da so vozila in infrastruktura javnega 

prevoza enako dostopni in prilagojeni moškim in ženskam, ne le uporabnikom in 

potnikom, temveč tudi zaposlenim; 

28. poziva Komisijo, naj pri predlaganju ali opredelitvi novih zahtev glede zasnove 

prevoznih vozil, storitev ali infrastrukture upošteva raznolike potrebe moških in žensk 

ter oseb z zmanjšano mobilnostjo (npr. stranišča, primerna za oba spola, dostopna vozila 

za nosečnice, previjalnice, prostor za otroške vozičke itd.); 

29. poziva Komisijo, naj oceni pravila letalskih družb o sprejemanju nosečnic na lete in 

pomoči zanje med letom ter sprejme ukrepe, da bi letalske družbe imele usklajen pristop 

k temu vprašanju; 

30. poziva Svet, naj sprejme stališče Parlamenta o uredbi o pravicah potnikov, kar zadeva 

obveznost letaliških delavcev, da otroške vozičke vrnejo potnikom takoj po izkrcanju ali 

zagotovijo drug način prevoza, da potnikom ne bi bilo treba nositi otrok po letališču do 

prostora za prevzem prtljage; 

31. je resno zaskrbljen zaradi primerov besednega in telesnega nasilja, tudi spolnega 

nadlegovanja, tako v javnem prevozu kot v prevozu na zahtevo, tudi v okviru ekonomije 

delitve; 

32. zlasti poudarja, da ni jasne razlage člena 4(3) Direktive 2004/113/ES o spolnem 

nadlegovanju glede odgovornosti za ponudnike blaga in storitev v primeru nadlegovanja 

s strani tretjih oseb, ki niso ponudniki blaga in storitev, to pa je izrednega pomena za 

sektor javnega prevoza; 

33. zato poziva države članice in Komisijo, naj takoj obravnavajo vprašanje odgovornosti v 

teh primerih ter naj žrtvam nadlegovanja in ponudnikom storitev zagotovijo boljšo 

razlago Direktive 2004/113/ES; 
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34. opozarja, da so vsi akterji na vseh ravneh odgovorni za spodbujanje varnega javnega 

prostora in varnega javnega prevoza za vse podnevi in ponoči, zlasti za ranljive 

posameznike ter na bolj izoliranih mestih in v takih situacijah; 

35. poudarja, da bi morala imeti varnostna vprašanja pomembno mesti pri urbanističnem 

načrtovanju, na primer z zagotavljanjem ustrezne nočne osvetlitve avtobusnih in 

tramvajskih postajališč ter ustrezne osvetlitve poti, ki vodijo do in od njih; 

36. meni, da ločeni vagoni za ženske niso rešitev za odpravo spolnega nadlegovanja v 

javnem prevozu; poziva države članice, naj spolno nadlegovanje pri prometnih in 

turističnih storitvah rešujejo s celovitimi politikami, ki bodo vključevale ustrezne 

vagone in alarmne sisteme, več nadzornega osebja, izobraževanje in izvrševanje 

zakonodaje; 

37. poziva ponudnike prometnih in turističnih storitev, naj jasno obsodijo storilce spolnih 

deliktov in proti njim vložijo tožbe; 

38. spodbuja k poglobitvi pravne razprave o odgovornosti, ki jo imajo ponudniki spletnih 

storitev pri preprečevanju in odpravi nadlegovanja na virtualnih platformah za 

spoznavanje, ter o vlogi, ki jo lahko imajo pri boljšem preprečevanju in odpravi takega 

nadlegovanja; 

39. obsoja vsakršno omejevanje dostopa do prevoznih storitev za potnike, ki potujejo z 

otroki; 

40. spodbuja države članice, naj imajo pri določanju varnostnih zahtev za potnike v taksijih 

prilagodljiv pristop, da bi preprečili diskriminacijo žensk in potnikov, ki potujejo z 

otroki. 
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