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FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för transport och turism att 

som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Lufttransportsektorn, flygplatser och tillverkningsindustrin genererar 4,7 miljoner 

arbetstillfällen i unionen, direkt (1,9 miljoner) och indirekt (2,8 miljoner). Ytterligare 917 

000 arbetstillfällen på annat håll i den globala ekonomin understöds av den europeiska 

luftfartsindustrin. Trots att luftfartsmarknaden i unionen har upplevt en boom under 

perioden 2000–2013, då passagerartrafiken växte med 47 %, har antalet arbetstillfällen 

inom luftfarten förblivit stabilt eller rentav sjunkit inom vissa undersektorer. 

B. Luftfartssektorn i EU brottas med en aggressiv och illojal konkurrens, såsom olagligt 

statligt stöd och underlåtenhet att efterleva internationella arbetsmarknadsstandarder när 

det gäller flygbolag i tredjeländer. Denna illojala konkurrens sätter de europeiska 

flygbolagen under press, vilket leder till förlorade arbetstillfällen i Europa. Internationella 

arbetsmarknadsstandarder och principer för sund konkurrens måste respekteras för att man 

ska kunna garantera lika marknadsvillkor. 

C. Nya företags- och anställningsmodeller har dykt upp på grund av den ökade 

internationaliseringen, liberaliseringen och den globala konkurrensen 

D. Enligt Eurocontrol kommer lufttrafiken i Europa sannolikt att ha ökat med 50 % 2035 

jämfört med 2012. 

E. Enligt iakttagelser som nyligen gjorts av ILO har arbetsvillkoren inom luftfartssektorn 

försämrats. Större mångfald i avtalen kan vara ett verktyg för mer flexibilitet, men det kan 

också missbrukas för regelshopping för att undvika sociala avgifter. Vissa typer av atypisk 

anställning kan ha negativ inverkan på sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter, 

säkerhet, konkurrens, löner, arbetsmiljö och kvalitetsstandarder. Vissa flygbolag erbjuder 

aspiranter en befattning under eländiga förhållanden, eller tar rentav till system där piloten 

i själva verket betalar flygbolaget för att få flyga vinstgivande flygningar. 

F. I vissa luftrum orsakades 94 % av förseningarna av kapacitetsbrist vid 

områdeskontrollerna. 

G. I en studie vid Universitetet i Gent konstaterades det att mer än en av sex intervjuade 

piloter1 arbetade under atypiska anställningsförhållanden, dvs. de arbetade via ett 

bemanningsföretag, som egenföretagare eller med arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej 

avtalats och utan någon garanterad minimilön. Lågprisflygbolagen är de som överlägset 

mest använder sig av atypisk anställning. 

H. Luftfartens rörliga och gränsöverskridande karaktär gör det svårt att upptäcka missbruk av 

socialskyddstandarder och kringgående av arbetsmarknadsstandarder, och omöjligt att 

hantera problemen enbart på nationell nivå. 

I. I sitt gemensamma uttalande mot bekvämlighetsflaggning inom den EU-baserade 

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

European Social Dialogue, Europeiska kommissionen, 2015 
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luftfarten uppmanade arbetsmarknadens parter i Europa de europeiska lagstiftarna att 

vidta akuta åtgärder för att förhindra att det utvecklas EU-baserad bekvämlighetsflagg 

inom luftfarten eller att bekvämlighetsflagg från länder utanför EU importeras till sektorn. 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om en luftfartsstrategi för EU. 

Parlamentet understryker att ökade insatser behövs för att stärka den sociala agendan och 

skapa och bibehålla arbetstillfällen av hög kvalitet inom luftfartssektorn, samt stärka 

konkurrensen inom den europeiska luftfartssektorn. Parlamentet anser att det är avgörande 

att trygga lika villkor inom sektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram 

konkreta initiativ för att undvika illojal konkurrens och skydda arbetstagarnas rättigheter.  

 

2. Europaparlamentet påpekar att det finns betydliga skillnader mellan medlemsstaterna i 

fråga om arbetsvillkor och socialt skydd, och att företagen utnyttjar etableringsfriheten för 

att sänka sina kostnader. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stoppa denna 

skadliga konkurrens. 

3. Europaparlamentet understryker vikten av starka och oberoende arbetsmarknadsparter 

inom luftfartssektorn, en regelbunden institutionaliserad social dialog på alla nivåer och 

de anställdas deltagande och representation i företagsrelaterade frågor. Parlamentet 

insisterar på att varje EU-initiativ som berör luftfartssektorn ska föregås av en ordentlig 

samrådsprocess och stärkt social dialog. 

4. Europaparlamentet understryker att rätten att bilda och ansluta sig till en fackförening och 

rätten att vidta kollektiva åtgärder är en grundläggande rättighet och måste respekteras, i 

enlighet med vad som fastslås i artikel 12 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. Parlamentet motsätter sig alla försök att undergräva 

strejkrätten inom luftfartssektorn. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att noggrant övervaka 

anställningstrenderna inom den europeiska luftfarten och vid behov reglera nya företags- 

och anställningsmodeller. Parlamentet föreslår att Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 

(Easa) granskar nya företags- och anställningsmodeller inom den civila luftfarten för att 

trygga säkerheten inom luftfarten. Parlamentet insisterar på att Easa bör involvera 

arbetsmarknadens parter i denna uppgift. 

6. Europaparlamentet understryker att falska egenföretagare inom luftfartssektorn får 

negativa följder för luftfartssäkerheten, arbetstagarnas sociala trygghet och den sunda 

konkurrensen på marknaden. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att öka 

insatserna för att bekämpa problemet med falska egenföretagare inom luftfartssektorn. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vid behov tillsammans med arbetsmarknadens 

parter sörja för att en tydlig åtskillnad görs mellan anställda och egenföretagare. 

7. Europaparlamentet välkomnar försök från arbetsmarknadens parter att förhandla fram ett 

avtal om arbetsvillkor och sociala rättigheter för anställda i den europeiska 

luftfartssektorn. Parlamentet uppmuntrar dem att förhandla fram kollektivavtal i alla delar 

av luftfartssektorn, i linje med nationella lagar och nationell praxis, eftersom sådana avtal 

är ett ändamålsenligt instrument för att motverka en kapplöpning mot botten när det gäller 

sociala standarder och arbets- och anställningsstandarder, och för att säkerställa en 

anständig avlöning för alla arbetstagare. 
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8. Europaparlamentet understryker att det inte behövs någon ytterligare liberalisering av 

marktjänsterna på unionens flygplatser. Parlamentet betonar behovet av att garantera 

bättre arbetsvillkor, högre kvalifikationsnivåer, ökad säkerhet och bättre kvalitet på 

tjänsterna inom marktjänstesektorn. Parlamentet uppmanar till klargörande av begreppet 

”ekonomisk enhet” för att kunna utöka fördelarna i direktiv 2001/23 till markpersonal i 

händelse av anbudsinfordran eller delvis förlorad verksamhet. 

9. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid ett antal fall av illojal konkurrens inom 

luftfartssektorn. Parlamentet påminner om att illojal konkurrens kan bidra till försämrade 

arbetsvillkor. Parlamentet uppmanar de ansvariga myndigheterna att ålägga lämpliga 

sanktioner mot misskötsamhet i detta avseende. 

10. Europaparlamentet beklagar att prekära arbetsförhållanden, vilka är särskilt vanliga bland 

unga piloter och ung kabinpersonal, utgör en säkerhetsrisk. Parlamentet betonar att 

direktanställning måste förbli standardmodellen för anställning inom luftfartssektorn. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att garantera anständiga 

arbets- och anställningsvillkor. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lägga fram förslag 

om hur man kan undvika att indirekt anställning missbrukas för att kringgå EU-

lagstiftning och nationell lagstiftning på skatte- och socialskyddsområdet inom 

luftfartssektorn. 

12. Europaparlamentet konstaterar att alla flygbolag som är verksamma i Europeiska unionen 

fullt ut måste följa EU:s och medlemsstaternas sociala krav och anställningskrav. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att garantera att 

arbetsvillkoren för besättningen, särskilt piloter, är sådan att man förebygger situationer 

där säkerheten försämras på grund av övertrötthet. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på grundval av 

respektive behörighet lägga fram lagstiftningsinitiativ för att undvika bekvämlighetsflagg, 

regelshopping och illojal konkurrens, även vad gäller arbetsavtal där antalet arbetstimmar 

ej avtalats och system där piloter betalar för att få flyga i europeisk kommersiell luftfart, i 

syfte att garantera rättvisa arbets- och anställningsvillkor. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att 

arbetsrätt, sociallagstiftning och kollektivavtal tillämpas och efterlevs korrekt i flygbolag 

som är verksamma i en viss medlemsstat. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en korrekt tillämpning av 

förordning (EG) nr 1008/2008 och att bedöma huruvida det är nödvändigt att se över 

denna förordning för att förbättra kriteriet ”huvudsakligt verksamhetsställe”. 

17. Europaparlamentet efterlyser ett förtydligande och en konsekvent tillämpning av kriteriet 

”stationeringsort” för att säkra att denna definition omfattar tillämplig social-, 

anställnings- och skattelagstiftning för all flygtrafik som drivs av lufttrafikföretag som 

innehar ett EU-beviljat drifttillstånd för flygbolag (AOC), både på den inre marknaden 

och i internationell trafik. Parlamentet anser att ingen anställd ska behöva tvivla på vilken 

arbetsrättslig lagstiftning som är tillämplig eller på var han eller hon har rätt till social 
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trygghet. Parlamentet uppmärksammar i detta sammanhang den särskilda situationen för 

mycket mobila arbetstagare inom luftfartssektorn, och efterlyser bättre samordning av de 

sociala trygghetssystemen inom EU. 

18. Europaparlamentet kräver att all flygpersonal från tredjeländer fullt ut följer EU:s/Easas 

krav på licensiering för att ha tillåtelse att flyga EU-registrerade flygplan. Parlamentet 

betonar behovet av att motverka och förhindra social dumpning och alla former av 

exploatering av arbetstagare eller olagligt utnyttjande av flygbesättning från tredjeländer 

ombord på EU-registrerade flygplan, i syfte att garantera lika arbetsvillkor och en hög 

säkerhetsnivå. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att utöka 

tillämpningen av direktivet om kombinerat tillstånd (2011/98/EU) till mobila arbetstagare 

i civil luftfart. Parlamentet påminner om att besättning från tredjeland har samma 

rättigheter när det gäller arbetarskydd och arbetsvillkor som EU-baserade besättningar. 

19. Europaparlamentet framhåller att alla avtal på området för EU:s externa luftfartspolitik 

måste inbegripa bestämmelser om respekt för mänskliga rättigheter och relevanta ILO-

konventioner, liksom effektiva metoder för kontroll av efterlevnad, inbegripet 

landningsförbud eller indragen landningsrätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att se 

till att förhandlingar med tredjeländer inte utmynnar i lufttransportavtal som undergräver 

arbetarskyddet eller de sociala standarderna i Europa. 

20. Europaparlamentet understryker att det vid verkställandet av förordningen om 

”rapportering av händelser inom luftfart” är avgörande att rapportera regelbundet om 

incidenter som berör trötthet bland besättningen eller förorenad luft i pilotkabinerna, för 

att förbättra standarderna för besättningens hälsa och säkerheten för såväl flygpersonalen 

som passagerarna. 

21. Europaparlamentet upprepar att samtliga avtal på luftfartsområdet måste inbegripa respekt 

för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna enligt den europeiska sociala 

stadgan och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

22. Europaparlamentet beklagar att krav på flygbolag från tredjeländer som bedriver trafik till 

och från flygplatser i unionen i dag är icke-verkställbara eller rentav obefintliga. 

Parlamentet insisterar på att illojal konkurrens från flygbolag i tredjeländer, på grund av 

exempelvis direkt och indirekt statligt stöd, subventioner eller exploatering av 

arbetstagare, måste uppmärksammas på ett effektivt sätt, och att de befintliga verktygen 

för att motverka illojal konkurrens måste bedömas noggrant och vid behov uppdateras. 

Parlamentet är fullt övertygat om att så länge som klausuler om lojal konkurrens, 

däribland respekt för arbetstagares rättigheter, inte inkluderas i avtalen om lufttransport 

med tredjeländer, bör deras rättigheter att bedriva trafik i unionen vara begränsade. 

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i livslång utbildning i alla led 

av luftfartens värdekedja, då framgången för europeisk luftfart är mycket beroende av 

kompetenta arbetstagare och innovation. Parlamentet inser behovet av att bemöta alla 

kompetensklyftor som kan förekomma. Parlamentet understryker vikten av partnerskap 

mellan utbildningsinstitut, forskningscentrum och arbetsmarknadens parter för att man ska 

kunna uppdatera utbildningsprogram och se till att de återspeglar arbetsmarknadens 

behov. Parlamentet rekommenderar att praktiska och teoretiska komponenter ska 

införlivas i utbildningsprogrammen, och att särskild uppmärksamhet ska fästas vid den 

senaste tekniska utvecklingen, såsom drönare. 
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24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa 

tillräckliga offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling inom 

luftfartssektorn. Parlamentet betonar i detta sammanhang tillverkningsindustrins och 

tjänsteleverantörernas betydelse i luftfartens värdekedja, eftersom de har stor betydelse för 

sysselsättning och tillväxt. Parlamentet är fast övertygat om att man i luftfartsstrategin 

måste ta större hänsyn till deras roll. 

25. Europaparlamentet betonar att den europeiska flyglicensen bör garantera en hög 

säkerhetsnivå, eftersom detta gynnar alla anställda och passagerare.  

 Parlamentet noterar att anställning av piloter som inte innehar en europeisk flyglicens kan 

leda till en allmän försämring av piloternas löner. 

26. Europaparlamentet anser att ett nätverk av utbildningsinstitut för luftfart under ledning av 

Easas virtuella akademi skulle bidra till att upprätta gemensamma utbildnings- och 

säkerhetsstandarder. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att upprätta ett 

certifieringssystem för utbildningscentrum som tillhandahåller utbildning för 

kabinpersonal, för att förbättra säkerheten och tryggheten. 

28. Europaparlamentet rekommenderar att gemensamma standarder för 

luftfartssäkerhetsinspektörers befogenheter ska fastställas. 

29. Europaparlamentet påminner kommissionen om att liberaliseringsprocessen för ett 

gemensamt europeiskt luftrum, och i synnerhet resultatsystemet för leverantörer av 

flygtrafiktjänster (ANSP), inte bör genomföras till förfång för arbetsvillkoren för den 

högkompetenta operativa personalen, eller leda till nedskurna investeringar i ny teknik 

och utbildning av ny personal. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att överväga hur 

man undviker en sådan utveckling, då den inte tjänar målet med en bättre, mer 

ändamålsenlig och mer produktiv flygtrafiktjänst i Europa. 

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera alla arbetstagare inom 

luftfartssektorn anständiga arbetsvillkor, inklusive skydd avseende hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen, oavsett vilken typ av företag som anställer dem och hur stort det är, platsen 

för anställningen eller det underliggande avtalet. Parlamentet betonar att detta innefattar 

skydd mot exponering för partikelföroreningar på flygplatser. Parlamentet understryker 

behovet av transparenta bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom 

luftfartssektorn, som föreskriver att alla luftfartyg med EU-beviljat drifttillstånd ska 

omfattas av regelbundna kontroller inom ramen för respektive nationell behörighet. 

31. Europaparlamentet betonar behovet av att regelbundet kontrollera flygplansbesättningens 

psykiska hälsa för att garantera en tillräcklig nivå av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

Parlamentet påminner om vikten av viloperioder för flygplansbesättningen, för att 

garantera högsta möjliga säkerhetsnivå under deras arbetstid. 

32. Europaparlamentet framhåller att behovet av ytterligare klargörande av tillämplig lag och 

behörig domstol när det gäller anställningsavtal för mobila arbetstagare inom 

luftfartssektorn bör bedömas i nära samarbete med dessa arbetstagares företrädare. 

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förebygga missbruk 
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av socialskyddstandarder och kringgående av arbetsmarknadsstandarder genom att 

garantera skydd för dem som rapporterar information, underlätta öppen rapportering och 

förbättra samarbetet mellan medlemsstaternas arbetsinspektioner. 

34. Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att förbättra den rådande 

situationen vid områdeskontrollerna, till exempel genom att öka antalet anställda och 

förbättra arbetsvillkoren, för att hantera den förutsedda ökningen av flygtrafiken och 

minska antalet förseningar samt trängseln i EU:s luftrum. 

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa bättre 

genomförande och verkställande av den befintliga unionslagstiftningen i luftfartssektorn. 
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