
PE653.033v01-00

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-003088/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
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)

Przedmiot: Wpływ COVID-19 na zatrudnienie załóg samolotów

W wyniku pandemii COVID-19 transport lotniczy mierzy się z niespotykanymi dotąd wyzwaniami. W 
ostatnich statystykach Eurocontrol podaje, że natężenie ruchu spadło o 85 % w porównaniu z rokiem 
poprzednim. Aby zachować zatrudnienie i nie podzielić losu wielu osób, które straciły pracę, a tym 
samym źródło utrzymania, niektórzy członkowie załóg zgodzili się na znacznie niższe pensje oraz 
bezpłatne urlopy.

Obecna sytuacja kryzysowa potęguje problemy wskazane przez Komisję. Z jej badania wynika, że 
skala nietypowych i niepewnych form zatrudnienia rośnie, a warunki pracy pogarszają się. Niemal 1 
na 5 pilotów związany jest niepewną umową (pracując poprzez agencje pośrednictwa pracy 
tymczasowej lub jako osoba rzekomo samozatrudniona), a około 93 % samozatrudnienia wśród 
pilotów jest fikcją. Dotknięci sytuacją członkowie załóg nie mają obecnie dostępu do płatnych urlopów 
finansowanych przez rząd ani innych form publicznego wsparcia finansowego, ponieważ nie są 
zatrudnieni bezpośrednio przez przedsiębiorstwa lotnicze. Mimo iż we wspomnianym badaniu 
wskazano wiele wniosków już roku temu, Komisja wciąż jeszcze nie przedstawiła konkretnej 
propozycji rozwiązania tych ważnych problemów społecznych.

Członkowie załóg będą odczuwać skutki kryzysu jeszcze przez długi czas, ponieważ – jak wynika z 
prognoz – natężenie ruchu nieprędko wróci do wcześniejszego poziomu. Przewodnicząca von der 
Leyen zobowiązała się pomóc każdemu, kto cierpi na skutek obecnego kryzysu. W jaki sposób 
Komisja zamierza udzielić konkretnego wsparcia tysiącom pilotów i członków personelu 
pokładowego, którzy obecnie nie mają dochodów i ochrony socjalnej, co jest bezpośrednią 
konsekwencją nietypowych form zatrudnienia za pośrednictwem agencji pośredniczących i fikcyjnego 
samozatrudnienia?

Aby pomóc przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu kryzysu, utworzono specjalne fundusze UE. Czy 
Komisja wezwie państwa członkowskie do przyznania środków liniom lotniczym, które zarządzają 
kryzysem w sposób odpowiedzialny społecznie i dążą do utrzymania miejsc pracy?


