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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat 4,7 miljoen banen in de Unie direct (1,9 miljoen) en indirect (2,8 

miljoen) door de luchtvaart, luchthavens en de maakindustrie worden gegenereerd1; 

overwegende dat elders in de wereldeconomie nog eens 917 000 banen door de Europese 

luchtvaartsector worden ondersteund; overwegende dat ondanks het feit dat de 

luchtvaartmarkt in de Unie in de periode 2000-2013 enorm groeide, met een toename van 

het passagiersverkeer van 47 %, het aantal banen in de luchtvaart stabiel bleef en in 

sommige subsectoren zelf afnam; 

B. overwegende dat de luchtvaartsector in de Unie wordt geconfronteerd met hevige en 

oneerlijke concurrentie, zoals onrechtmatige staatssteun en niet-naleving van 

internationale arbeidsnormen door luchtvaartmaatschappijen die in derde landen 

gebaseerd zijn; overwegende dat oneerlijke concurrentie de Europese 

luchtvaartmaatschappijen onder druk zet, wat leidt tot banenverlies in Europa; 

overwegende dat de internationale de arbeidsnormen en de beginselen van gezonde 

concurrentie moeten worden gerespecteerd om voor een gelijk speelveld te zorgen; 

C. overwegende dat nieuwe bedrijfsmodellen en arbeidsvormen zijn opgekomen als gevolg 

van de toegenomen internationalisering, liberalisering en wereldwijde concurrentie; 

D. overwegende dat het luchtverkeer in Europa volgens Eurocontrol in 2035 met 50 % zal 

zijn toegenomen ten opzichte van 2012; 

E. overwegende dat uit recente bevindingen van de IAO blijkt dat de arbeidsvoorwaarden in 

de luchtvaartsector slechter zijn geworden; overwegende dat een grotere verscheidenheid 

aan contracten voor meer flexibiliteit kan zorgen, maar ook kan worden misbruikt om 

tussen regelgevingen te "shoppen" en zo geen socialezekerheidsbijdragen te betalen; 

overwegende dat atypische arbeidsvormen in sommige gevallen negatieve gevolgen 

hebben voor de sociale en arbeidsrechten, de veiligheid, de concurrentie, de lonen, de 

gezondheid en veiligheid en de kwaliteitsnormen; overwegende dat sommige 

luchtvaartmaatschappijen stagiairs een functie aanbieden met erbarmelijke voorwaarden 

of zelfs gebruikmaken van "pay-to-fly"-regelingen, waarbij piloten de 

luchtvaartmaatschappij moeten betalen om vluchten uit te voeren waarmee zij geld 

kunnen verdienen; 

F. overwegende dat in sommige luchtruimen 94 % van de vertragingen wordt veroorzaakt 

door gebrek aan capaciteit bij de luchtverkeersleiding; 

G. overwegende dat uit een studie van de Universiteit Gent blijkt dat een op de zes 

ondervraagde piloten te maken heeft met atypische arbeidsvoorwaarden1 , d.w.z. dat ze 

werken via een uitzendbureau, als zelfstandige of op basis van een nuluurcontract zonder 

                                                 
1 Y. Jorens, D. Gillis, L. Valcke & J. De Coninck, "Atypical Forms of Employment in the Aviation Sector", 

European Social Dialogue, European Commission, 2015. 
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gegarandeerd minimumloon; overwegende dat lagekostenmaatschappijen veruit de 

grootste gebruikers van atypische arbeidsvormen zijn; 

H. overwegende dat de mobiele en transnationale aard van de luchtvaart het lastig maakt om 

sociale misbruiken en omzeiling van arbeidsnormen op te sporen en het onmogelijk maakt 

om de problemen enkel op nationaal niveau aan te pakken; 

I. overwegende dat de Europese sociale partners in hun gezamenlijke verklaring tegen in de 

EU gebaseerde goedkope maatschappijen in de luchtvaart de Europese wetgevers hebben 

gevraagd dringend maatregelen te nemen ter voorkoming van de ontwikkeling van in de 

EU gebaseerde goedkope vlaggen in de luchtvaart of de invoer van goedkope vlaggen van 

buiten de EU in de sector; 

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie over "Een luchtvaartstrategie voor 

Europa"; benadrukt dat er meer inspanningen nodig zijn om de sociale agenda te 

versterken, banen van hoge kwaliteit in de luchtvaart te scheppen en te behouden, en het 

concurrentievermogen van de Europese luchtvaartsector te versterken; meent dat het van 

essentieel belang is om een gelijk speelveld in de sector te garanderen; moedigt de 

Commissie aan om concrete initiatieven voor te stellen om oneerlijke concurrentie te 

voorkomen en de werknemersrechten te beschermen; 

2. wijst erop dat op het vlak van arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming grote 

verschillen zijn tussen de lidstaten en dat ondernemingen de vrijheid van vestiging 

gebruiken om de kosten te drukken; dringt er bij de lidstaten op aan een einde te maken 

aan deze schadelijke concurrentie; 

3. wijst op het belang van sterke, onafhankelijke sociale partners in de luchtvaartsector, een 

regelmatige, geïnstitutionaliseerde sociale dialoog op alle niveaus en de participatie en 

vertegenwoordiging van de werknemers in bedrijfsaangelegenheden; dringt aan op een 

gedegen raadplegingsproces en een versterkte sociale dialoog voorafgaande aan EU-

initiatieven met betrekking tot de luchtvaartsector; 

4. onderstreept dat het recht om een vakbond op te richten, zich bij een vakbond aan te 

sluiten en collectieve actie te ondernemen, een grondrecht is en moet worden 

geëerbiedigd, zoals is bepaald in artikel 12 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie; wijst pogingen om het stakingsrecht in de luchtvaartsector te ondergraven, 

af; 

5. vraagt de Commissie en de lidstaten de werkgelegenheidstrends in de Europese 

burgerluchtvaart nauwlettend en voortdurend te volgen en nieuwe bedrijfsmodellen en 

arbeidsvormen zo nodig te reguleren; stelt voor om het Europees Agentschap voor de 

veiligheid van de luchtvaart (EASA) nieuwe bedrijfsmodellen en arbeidsvormen onder de 

loep te laten nemen om de veiligheid van de luchtvaart te garanderen; dringt erop aan dat 

het EASA de sociale partners bij deze taak betrekt; 

6. benadrukt dat schijnzelfstandigheid aanzienlijke negatieve gevolgen heeft voor de 

veiligheid van de luchtvaart, de sociale bescherming van de werknemers en de eerlijke 

concurrentie op de markt; vraagt de Commissie en de lidstaten meer inspanningen te doen 

om schijnzelfstandigheid in de luchtvaartsector te bestrijden; moedigt de lidstaten aan om, 

indien nodig, in samenwerking met de sociale partners een duidelijk onderscheid te maken 
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tussen werknemers en zelfstandigen; 

7. is ingenomen met de pogingen van de sociale partners om een overeenkomst te bereiken 

over de arbeidsvoorwaarden en sociale rechten van de werknemers in de Europese 

luchtvaartsector; moedigt hen aan om, in overeenstemming met de nationale wetgeving en 

praktijk, in alle delen van de luchtvaartsector collectieve arbeidsovereenkomsten te 

sluiten, aangezien deze een doeltreffend instrument zijn om een race naar de bodem op het 

gebied van sociale, arbeids- en werkgelegenheidsnormen te bestrijden en alle werkenden 

een behoorlijk loon te garanderen; 

8. benadrukt dat er geen verdere liberalisering van de grondafhandeling op de luchthavens 

in de Unie nodig is; benadrukt dat in de grondafhandelingssector moet worden gezorgd 

voor betere arbeidsvoorwaarden, hogere kwalificaties, meer veiligheid en een betere 

kwaliteit van de dienstverlening; vraagt dat het begrip "economische eenheid" wordt 

verduidelijkt om de voordelen van Richtlijn 2001/23/EG uit te breiden naar 

grondafhandelingspersoneel bij een aanbesteding of gedeeltelijk verlies van activiteiten; 

9. vestigt de aandacht op een aantal voorbeelden van oneerlijke concurrentie in de 

luchtvaartsector; wijst er nogmaals op dat oneerlijke concurrentie tot een verslechtering 

van de arbeidsvoorwaarden kan leiden; vraagt de bevoegde autoriteiten elk wangedrag in 

dit opzicht te beantwoorden met passende sancties; 

10. is van mening dat onzekere arbeidsvoorwaarden, die zeer gangbaar zijn bij jonge piloten 

en bemanningsleden, een veiligheidsrisico vormen; dringt erop aan dat een rechtstreeks 

dienstverband de normale arbeidsvorm in de luchtvaart blijft; vraagt de Commissie en de 

lidstaten voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden te zorgen; 

11. vraagt de Commissie en de lidstaten voorstellen in te dienen om te voorkomen dat 

indirecte werkgelegenheid in de luchtvaartsector wordt misbruikt om de Europese en 

nationale belasting- en socialezekerheidswetgeving te omzeilen; 

12. merkt op dat alle luchtvaartmaatschappijen die in de EU actief zijn, de Europese en 

nationale sociale en arbeidsregelgeving volledig in acht moeten nemen; 

13. vraagt de Commissie erop toe te zien dat de arbeidsomstandigheden van het personeel, en 

met name piloten, van dien aard zijn dat wordt voorkomen dat de veiligheidsnormen in het 

gedrang komen door overmatige vermoeidheid; 

14. vraagt de Commissie en de lidstaten om, met respect voor elkaars bevoegdheden, 

wetgevingsvoorstellen in te dienen om goedkope vlaggen, "shoppen" tussen 

regelgevingen en oneerlijke concurrentie te voorkomen, ook wat nuluurcontracten en 

"pay-to-fly"-regelingen in de Europese commerciële luchtvaart betreft, teneinde voor 

eerlijke arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden te zorgen; 

15. vraagt de Commissie en de lidstaten toe te zien op de toepassing en correcte handhaving 

van het arbeidsrecht, de sociale wetgeving en de collectieve overeenkomsten voor 

luchtvaartmaatschappijen die in een bepaalde lidstaat actief zijn; 

16. vraagt de Commissie toe te zien op de correcte toepassing van Verordening (EG) nr. 

1008/2008 en na te gaan of die verordening moet worden herzien om de "hoofdvestiging"-
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criteria te verbeteren; 

17. vraagt dat het "thuisbasis"-criterium wordt verduidelijkt en consequent wordt toegepast, 

zodat het bepaalt welke sociale, arbeids- en belastingwetgeving van toepassing is op alle 

vluchtuitvoeringen van luchtvaartmaatschappijen die een air operator's certificate (AOC) 

van de EU hebben, zowel op de interne markt als bij internationale vluchtuitvoeringen; is 

van mening dat geen enkele werknemer in onzekerheid mag worden gelaten over de vraag 

welke arbeidswetgeving van toepassing is en of hij recht heeft op sociale zekerheid; wijst 

in dit verband op de bijzondere situatie van zeer mobiele werknemers in de 

luchtvaartsector, en vraagt om een betere coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in 

de EU; 

18. eist dat alle vliegtuigbemanningen uit derde landen volledig aan de 

vergunningsvoorwaarden van de EU/het EASA moeten voldoen om in de EU 

geregistreerde vliegtuigen te mogen besturen; benadrukt dat sociale dumping en elke vorm 

van uitbuiting van werknemers of het illegaal inzetten van bemanningsleden uit derde 

landen aan boord van in de EU geregistreerde vliegtuigen moeten worden voorkomen en 

moeten ophouden om eerlijke arbeidsvoorwaarden en een hoog veiligheidsniveau te 

garanderen; verzoekt de Commissie in deze context de toepassing van de richtlijn 

betreffende een gecombineerde vergunning (2011/98/EU) uit te breiden naar mobiele 

werknemers in de burgerluchtvaart; herinnert eraan dat bemanningsleden uit derde landen 

dezelfde rechten als bemanningsleden uit de EU genieten wat arbeidsbescherming en 

arbeidsomstandigheden betreft; 

19. benadrukt dat de eerbiediging van de mensenrechten en de betreffende IAO-verdragen, 

alsook effectieve handhavingsmiddelen, waaronder de weigering of intrekking van 

landingsrechten, moeten worden opgenomen in alle overeenkomsten inzake het externe 

luchtvaartbeleid van de EU; vraagt de Commissie erop toe te zien dat onderhandelingen 

met derde landen niet leiden tot luchtvaartovereenkomsten die de bescherming van de 

werknemers of de sociale normen in Europa ondermijnen; 

20. benadrukt dat het bij de handhaving van de verordening inzake de melding van voorvallen 

in de luchtvaart van cruciaal belang is regelmatig verslag uit te brengen over incidenten in 

verband met vermoeidheid van de bemanning of verontreinigde lucht in de cabine, om de 

normen inzake de gezondheid van de bemanning en de veiligheid van het vliegend 

personeel en de passagiers te verbeteren; 

21. herhaalt dat in alle luchtvaartovereenkomsten de eerbiediging van de mensenrechten en de 

fundamentele vrijheden, als vastgesteld in het Europees Sociaal Handvest en het EU-

Handvest van de grondrechten, moet worden opgenomen; 

22. betreurt het dat voorschriften voor luchtvaartmaatschappijen uit derde landen die vluchten 

van en naar luchthavens in de Unie uitvoeren, momenteel niet kunnen worden 

gehandhaafd of niet eens bestaan; eist dat oneerlijke concurrentie door 

luchtvaartmaatschappijen uit derde landen, bv. door directe en indirecte staatssteun, 

subsidies of de uitbuiting van werknemers, effectief wordt aangepakt en dat de bestaande 

instrumenten om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, grondig worden geëvalueerd en zo 

nodig worden geactualiseerd; is ervan overtuigd dat de rechten van derde landen om in de 

Unie te opereren, moeten worden beperkt zolang er in de luchtvervoersovereenkomsten 

met die landen geen bepalingen inzake eerlijke concurrentie, met inbegrip van 
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eerbiediging van de werknemersrechten, worden opgenomen; 

23. vraagt de lidstaten te investeren in een leven lang leren en opleiding in alle onderdelen van 

de waardeketen in de luchtvaart, aangezien het succes van de Europese luchtvaart voor 

een groot deel afhankelijk is van gekwalificeerde werknemers en innovatie; erkent dat 

eventuele vaardigheidskloven moeten worden aangepakt; benadrukt het belang van 

partnerschappen tussen onderwijsinstellingen, onderzoekscentra en de sociale partners om 

de opleidingsprogramma's te actualiseren en aan te passen aan de behoeften van de 

arbeidsmarkt; beveelt aan om theoretische en praktische onderdelen en stages in de 

leerprogramma's op te nemen en bijzondere aandacht te besteden aan de recentste 

technologische ontwikkelingen, zoals drones; 

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor voldoende openbare en particuliere 

investeringen in onderzoek en ontwikkeling in de luchtvaartsector; wijst er in dit verband 

op dat productie en dienstverlening in de waardeketen van de luchtvaart van groot belang 

zijn voor werkgelegenheid en de groei; is ervan overtuigd dat hun rol beter aan bod moet 

komen in de luchtvaartstrategie; 

25. benadrukt dat het Europees vliegbrevet een hoog veiligheidsniveau moet garanderen, 

aangezien het alle personeel en passagiers ten goede komt; merkt op dat de 

indienstneming van piloten die geen Europees vliegbrevet hebben, zou kunnen leiden tot 

een algemene verlaging van de lonen van piloten; 

26. is van mening dat een netwerk van luchtvaartopleidingsinstellingen onder toezicht van de 

virtuele academie van het EASA zou helpen om gemeenschappelijke opleidings- en 

veiligheidsnormen vast te stellen; 

27. verzoekt de Commissie en de lidstaten een certificeringssysteem op te zetten voor 

onderwijscentra die opleidingen voor bemanningsleden aanbieden, om de veiligheid te 

verbeteren; 

28. beveelt aan om gemeenschappelijke normen voor de bevoegdheden van 

luchtvaartveiligheidsinspecteurs vast te stellen; 

29. herinnert de Commissie eraan dat het liberaliseringsproces met het oog op een 

gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES), en met name de prestatieregeling voor de 

verleners van luchtvaartnavigatiediensten (ANSP), niet ten koste mag gaan van de 

arbeidsomstandigheden van hoogopgeleid operationeel personeel en niet mag leiden tot 

besparingen op investeringen in nieuwe technologieën en de opleiding van nieuwe 

personeelsleden; moedigt de Commissie aan om na te gaan hoe een dergelijke 

ontwikkeling kan worden voorkomen, aangezien deze niet zou bijdragen tot de 

doelstelling van betere, effectievere en productievere luchtverkeersdiensten in Europa; 

30. vraagt de lidstaten alle personeelsleden in de luchtvaartsector fatsoenlijke 

arbeidsomstandigheden te garanderen, waaronder gezondheid en veiligheid op het werk, 

ongeacht de grootte en het soort onderneming waarvoor zij werken, de plaats waar zij 

werken of het onderliggende contract; benadrukt dat dit ook bescherming tegen 

blootstelling aan fijnstof op luchthavens omvat; benadrukt dat er in de luchtvaartsector 

transparante regels inzake gezondheid en veiligheid op het werk moeten zijn, waarbij alle 

vliegtuigen met een AOC van de EU worden onderworpen aan regelmatig toezicht met 
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betrekking tot de nationale bevoegdheid; 

31. benadrukt dat het psychische welzijn van de bemanningsleden regelmatig moet worden 

gemonitord om hun gezondheid en veiligheid op het werk te garanderen; wijst erop hoe 

belangrijk rusttijden voor bemanningsleden zijn om een maximaal veiligheidsniveau 

tijdens hun werktijd te garanderen; 

32. benadrukt dat de noodzaak om meer duidelijkheid te scheppen over het toepasselijke recht 

en de bevoegde rechtbanken ten aanzien van de arbeidsovereenkomsten van mobiele 

werknemers in de luchtvaartsector moet worden beoordeeld in nauw overleg met de 

vertegenwoordigers van die werknemers; 

33. verzoekt de Commissie en de lidstaten sociale misbruiken en omzeiling van 

arbeidsnormen te voorkomen door mensen die informatie verstrekken, bescherming te 

garanderen, open rapportage te faciliteren en samenwerking tussen de arbeidsinspecties 

van de lidstaten te bevorderen; 

34. verzoekt de bevoegde autoriteiten de huidige situatie van de luchtverkeersleidingen te 

verbeteren, bijvoorbeeld door meer personeel aan te nemen en de arbeidsomstandigheden 

te verbeteren, teneinde de verwachte toename van het luchtverkeer het hoofd te bieden en 

het aantal vertragingen en opstoppingen in het luchtruim van de EU te verminderen; 

35. vraagt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor een betere uitvoering en handhaving 

van de bestaande EU-wetgeving in de luchtvaartsector. 
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