Deklaracija o jednakim mogućnostima
žena i muškaraca u prometnom sektoru
Budući da su nediskriminacija i ravnopravnost žena i muškaraca među temeljnim vrijednostima Europske unije;
Budući da u prometnom sektoru u Europi zastupljenost spolova nije uravnotežena;
Budući da žene čine samo oko 22% europske radne snage u tom sektoru, što je znatno niže od njihova udjela u cjelokupnom gospodarstvu;
Budući da poboljšana ravnoteža spolova doprinosi raznolikijim radnim mjestima što dovodi do pozitivnih unutarnjih i vanjskih učinaka. Nadalje, pozitivno utječe
na privlačnost poslova i konkurentnost sektora;
Mi, potpisnici, pozivamo sve uključene aktere da još snažnije nastoje učinkovito promicati zapošljavanje i zastupljenost žena u sektoru prometa;
Mi, potpisnici, slažemo se s time da:
• podatke razvrstane prema spolu trebalo bi prikupiti i analizirati kako bi se osigurala čvrsta osnova za nacrt politika i mjera, praćenje napretka i procjenu učinka ciljanih
djelovanja.
• u cilju povećanja zaposlenosti žena širim institucijskim i društvenim naporima trebalo bi se poduprijeti mjere na razini poduzeća kako bi se potaknule potrebne kulturne
promjene. To primjerice uključuje borbu protiv stereotipa obrazovanjem od rane dobi.
• žene bi trebale uživati jednake mogućnosti povezane s napredovanjem u karijeri te prisutnošću i uključenošću na svim razinama, uključujući zastupanje, upravljanje i
donošenje odluka.
• pozitivna organizacijska kultura kao i odgovarajući uvjeti zapošljavanja i rada ključni su za osiguravanje privlačnosti zanimanja u prometu: primjerice, pošteni i
transparentni postupci zapošljavanja, jednaka plaća i mogućnosti zapošljavanja, odgovarajuće radno okruženje i postrojenja, mjere za usklađivanje poslovnog i
privatnog života te razvoj znanja i vještina.
• treba iskorijeniti svaki oblik diskriminacije, uznemiravanja, zlostavljanja, zastrašivanja ili nasilja na radnome mjestu.
Predani smo radu na osiguranju rodne ravnopravnosti u sektoru prometa u našim područjima nadležnosti.
Pozivamo sve aktere da poduzmu odgovarajuće mjere za rješavanje navedenih problema.
Dionicima preporučujemo da se koriste platformom EU-a za promjene kako bi širu javnost upoznali sa svojim nastojanjima i podijelili dobre prakse među
različitim vrstama prijevoza i državama.

