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до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Petar Vitanov (S&D), Johan Danielsson (S&D), Ismail Ertug (S&D), Andris Ameriks (S&D), Isabel 
García Muñoz (S&D), Giuseppe Ferrandino (S&D), Bogusław Liberadzki (S&D), Rovana Plumb 
(S&D), Vera Tax (S&D), István Ujhelyi (S&D), Sara Cerdas (S&D), Josianne Cutajar (S&D), César 
Luena (S&D), Nora Mebarek (S&D), Alessandra Moretti (S&D), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), 
Patrizia Toia (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D), Marianne Vind (S&D)

Относно: Отражение на COVID-19 върху заетостта на екипажите на въздухоплавателни 
средства

В резултат на пандемията от COVID-19 въздушният транспорт се сблъска с безпрецедентни 
предизвикателства. Последните данни на Евроконтрол показват спад на трафика с 85% в 
сравнение с предходната година. Някои от членовете на екипажи на въздухоплавателни 
средства се споразумяха за много по-ниски заплати и неплатен отпуск, за да запазят работните 
си места, като същевременно мнозина загубиха работата и препитанието си.

Настоящата извънредна ситуация изостря установените от Комисията проблеми. Нейното 
проучване показва, че нетипичните и несигурни форми на заетост на екипажите на 
въздухоплавателни средства се увеличават, а условията на труд се влошават, че почти 1 на 
всеки 5 пилота е нает с несигурен договор (работи чрез агенция за временна заетост или 
твърди, че е самостоятелно зает), и че 93% от самостоятелната заетост на пилотите е 
фиктивна. Тези членове на екипажи на въздухоплавателни средства понастоящем нямат 
достъп до схеми за специални отпуски или до друга публична финансова подкрепа, тъй като те 
не са преки служители на авиокомпанията. Въпреки многобройните заключения, установени в 
проучването, една година по-късно Комисията все още не е представила конкретно 
предложение за справяне с тези големи социални проблеми.

Въздействието на кризата върху екипажите на въздухоплавателни средства ще има 
дълготраен ефект, тъй като прогнозите сочат, че трафикът няма да достигне в скоро време 
предишните си равнища. Председателят фон дер Лайен пое ангажимент никой да не бъде 
забравен в тази криза. Как възнамерява Комисията да предостави конкретна подкрепа на 
хилядите пилоти и членове на кабинния екипаж, които понастоящем нямат доход и социална 
закрила като пряко следствие от атипичните схеми с посредничество на агенции и фиктивна 
самостоятелна заетост?

Бяха създадени фондове на ЕС за подпомагане на компаниите да се справят с кризата. 
Комисията ще призове ли държавите членки да заделят ресурси за авиокомпании, които 
управляват кризата по социално отговорен начин и се стремят да запазят работните места?


