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Subiect: Impactul pandemiei de COVID-19 asupra ocupării forței de muncă a personalului 
navigant

Ca urmare a pandemiei de COVID-19, transportul aerian se confruntă cu dificultăți fără precedent. 
Cele mai recente cifre ale EUROCONTROL arată că nivelurile de trafic sunt în scădere cu 85 % 
comparativ cu anul precedent. Unii membri ai personalului navigant au acceptat salarii mult mai mici 
și concediu fără plată pentru a-și păstra locul de muncă, în timp ce multe persoane și-au pierdut locul 
de muncă și mijloacele de subzistență.

Situația de urgență actuală exacerbează problemele identificate de Comisie. Studiul său arată că 
formele precare și atipice de ocupare a forței de muncă în rândul personalului navigant se 
răspândesc, iar condițiile de muncă se deteriorează, că aproximativ 1 din 5 piloți are un contract 
precar (lucrând prin intermediul unei agenții temporare de intermediere sau ca persoane care se 
presupune că desfășoară o activitate independentă), iar 93 % din activitatea independentă a piloților 
este fictivă. În prezent, acești membri ai personalului de bord nu au acces la scheme de șomaj tehnic 
sau la alte forme de sprijin financiar public, deoarece nu sunt angajați direcți ai companiei aeriene. În 
pofida numeroaselor concluzii identificate de studiu, un an mai târziu, Comisia nu a prezentat încă o 
propunere concretă de abordare a acestor probleme sociale majore.

Impactul crizei asupra personalului navigant va avea efecte de lungă durată, întrucât previziunile au 
stabilit că traficul nu va atinge nivelurile anterioare în curând. Președinta von der Leyen s-a angajat să 
nu lase pe nimeni în urmă în această criză. Cum intenționează Comisia să acorde sprijin concret 
miilor de piloți și membri ai echipajului de cabină care, în prezent, nu au niciun venit și nu beneficiază 
de protecție socială ca o consecință directă a unor forme atipice de angajare prin agenții de 
intermediere și a unor activități independente fictive?

Au fost create fonduri UE pentru a ajuta întreprinderile să depășească criza. Va îndemna Comisia 
statele membre să aloce resurse companiilor aeriene care gestionează criza într-un mod responsabil 
din punct de vedere social și care depun eforturi pentru menținerea locurilor de muncă?


