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Въпрос с искане за устен отговор O-000049/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet, 
Mounir Satouri, Sandra Pereira
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Относно: Достойни условия на труд и заетост в сектора на въздухоплаването

През последните няколко години секторът на въздухоплаването претърпя някои промени. Част 
от тези промени допринесоха за наличието на по-голямо разнообразие по отношение на 
видовете договори за наемане на екипажите, например схеми „плати, за да летиш“, които, 
заедно с разпространението на оперативни бази в различни юрисдикции, биха могли да 
създадат риск от нелоялна конкуренция.

Неотдавна осем държави членки направиха съвместна декларация, в която се акцентира върху 
социалните и трудовите аспекти в сектора на въздухоплаването. Освен това се наблюдават 
редица съдебни мерки, трудови инспекции, протести и стачки, предизвикани от засегнатите 
работници.

Пандемията от COVID-19 засяга и сектора на въздухоплаването в ЕС и доведе до загубата на 
над две трети от трафика и на много работни места, като превозвачите се опитват да запазят 
своята жизнеспособност и да намалят разходите. Въпреки схемите за държавна помощ 
повечето авиокомпании все още изпитват затруднения да възстановят равнищата на дейност, 
които имаха преди пандемията. При положение че не се очаква подобрение в обозримо 
бъдеще, са налице опасения, че това би могло да доведе до нови съкращения на работни 
места и допълнително влошаване на условията. В този контекст комисията по заетост и 
социални въпроси отправя следните въпроси:

1. Ще се застъпи ли Комисията за социално отговорна и устойчива въздушна свързаност в 
ЕС, като защитава и насърчава спазването на социалните права, допълнително повишава 
безопасността и гарантира наличието на лоялна конкуренция, както и че дружествата, 
получаващи публична финансова подкрепа, зачитат изцяло правата на работниците и 
трудовото законодателство?

2. Като се има предвид оценката на Регламент (ЕО) № 1008/2008, по какъв начин Комисията 
ще гарантира действителното изпълнение на приложимото законодателство на ЕС и какви 
правни мерки се обмислят, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция и правна 
сигурност за екипажите, например изискване за въздушните превозвачи да има яснота по 
въпроса кое трудово право е приложимо за екипажите?

3. Кога Комисията ще предложи преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1008/2008, за да се 
гарантират достойни условия на труд и заетост в сектора на въздухоплаването?

4. Кога Комисията ще публикува констатациите на ad hoc групата от експерти на държавите 
членки в областта на въздухоплаването и трудовото право и по какъв начин тя ще 
коригира липсата на надеждни данни за броя на работните места в екипажите, за 
предоставените на външни изпълнители работни места и за персонала, нает чрез 
агенции?
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