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Temats: COVID-19 ietekme uz gaisa kuģu apkalpes nodarbinātību 

COVID-19 pandēmijas dēļ gaisa transports saskaras ar nepieredzētām problēmām. Jaunākie 
EUROCONTROL dati liecina, ka satiksmes līmenis ir samazinājies par 85 % salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. Daži gaisa kuģu apkalpes locekļi ir piekrituši daudz zemākai algai un 
neapmaksātam atvaļinājumam, lai saglabātu savu darbvietu, un daudzi ir zaudējuši darbu un iztikas 
līdzekļus.

Pašreizējā ārkārtas situācija vēl vairāk saasina Komisijas konstatētās problēmas. Tās pētījums 
liecina, ka izplatās netipiski un nestabili gaisa kuģu apkalpes nodarbinātības veidi un pasliktinās 
darba apstākļi, ka gandrīz viens no pieciem pilotiem ir noslēdzis nestabilu darba līgumu (tiekot 
nodarbinātam ar pagaidu darba aģentūras starpniecību vai, iespējams, pieņemot pašnodarbinātā 
statusu) un ka 93 % gadījumu pilotu pašnodarbinātība ir fiktīva. Šiem gaisa kuģu apkalpes locekļiem 
pašlaik nav piekļuves ne īpašām atvaļinājuma shēmām, ne citam publiskam finansiālam atbalstam, jo 
viņi nav tieši aviosabiedrības darbinieki. Neraugoties uz daudzajiem pētījumā izdarītajiem 
secinājumiem, gadu vēlāk Komisija vēl nav nākusi klajā ar konkrētu priekšlikumu, kā risināt šīs 
ievērojamās sociālās problēmas.

Krīzes ietekme uz gaisa kuģa apkalpi būs ilgstoša, jo prognozes liecina, ka satiksme tuvākajā laikā 
nespēs sasniegt iepriekšējo līmeni. Priekšsēdētāja U. fon der Leiena ir apņēmusies šīs krīzes laikā 
neatstāt novārtā nevienu. Kā Komisija plāno sniegt konkrētu atbalstu tūkstošiem pilotu un apkalpes 
locekļu, kuriem pašlaik nav ienākumu un sociālās aizsardzības, ko tieši izraisa netipiskās shēmas, 
izmantojot darba aģentūras un fiktīvu pašnodarbinātību?

Lai palīdzētu uzņēmumiem pārvarēt krīzi, tika izveidoti ES fondi. Vai Komisija mudinās dalībvalstis 
piešķirt līdzekļus aviosabiedrībām, kas cenšas pārvarēt krīzi un saglabāt darbvietas sociāli atbildīgā 
veidā?


