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Angående: Effekterna av covid-19 på flygande personal

På grund av covid-19-pandemin står luftfarten inför större utmaningar än någonsin. De senaste 
uppgifterna från Eurocontrol visar att trafiknivåerna har minskat med 85 % jämfört med föregående år. 
Vissa av den flygande personalen har gått med på betydligt lägre löner och obetald semester för att 
behålla sina jobb, medan många har förlorat sitt jobb och sin försörjning

Den nuvarande akuta situationen förvärrar de problem som kommissionen 
identifierat. Kommissionens undersökning visar att atypiska och osäkra anställningsformer för 
flygande personal sprider sig och arbetsförhållandena försämras, att nästan 1 av 5 piloter har osäkra 
anställningsavtal (anställda via tillfälliga bemanningsföretag eller som så kallade egenföretagare) och 
att egenföretagare bland piloter i 93 % av fallen är falska egenföretagare. Dessa medlemmar av den 
flygande personalen har för närvarande inte tillgång till permitteringssystem eller till något annat 
offentligt finansiellt stöd, eftersom de inte är direkta anställda av flygbolaget. Trots de många 
slutsatser som kan dras av undersökningen har kommissionen fortfarande ett år senare inte lagt fram 
något konkret förslag för att hantera dessa stora sociala problem.

Krisens inverkan på flygande personal kommer att få långvariga effekter, eftersom prognoser har 
visat att trafiken inte kommer att uppnå tidigare nivåer inom den närmaste framtiden. Enligt 
ordförande von der Leyen ska ingen lämnas på efterkälken i denna kris. Hur kommer kommissionen 
att ge konkret stöd till de tusentals piloter och kabinbesättningsmedlemmar som för närvarande, som 
en direkt följd av atypiska arrangemang genom ett bemanningsföretag och falskt egenföretagande, 
inte har någon inkomst eller något socialt skydd?

EU-fonder har inrättats för att hjälpa företag att hantera krisen. Kommer kommissionen att uppmana 
medlemsstaterna att anslå medel till flygbolag som hanterar krisen på ett socialt ansvarsfullt sätt och 
strävar efter att bevara arbetstillfällen?


