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Vprašanje za ustni odgovor O-000049/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet, 
Mounir Satouri, Sandra Pereira
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Zadeva: Dostojni delovni in zaposlitveni pogoji v letalskem sektorju

V letalskem sektorju je v zadnjih nekaj letih prišlo do več sprememb. Nekatere od teh so prispevale k 
diverzifikaciji vrst pogodb o zaposlitvi letalskih posadk, kot so sistemi pay-to-fly (plačaj za letenje), kar 
bi lahko skupaj s širjenjem operativnih sedežev v različnih jurisdikcijah privedlo do nepoštene 
konkurence.

Pred kratkim je osem držav članic dalo skupno izjavo, v kateri so se osredotočile na socialne in 
delovne vidike v letalskem sektorju. Poleg tega smo bili priča številnim sodnim postopkom, delovnim 
inšpekcijam, protestom in stavkam, ki so jih sprožili prizadeti delavci.

Letalski sektor EU je prizadela tudi pandemija covida-19, zaradi katere je promet upadel za več kot 
dve tretjini in so bila ukinjena številna delovna mesta, saj so prevozniki skušali ohraniti donosnost in 
zmanjšati stroške. Kljub shemam državne pomoči večina letalskih prevoznikov svojih dejavnosti še ni 
uspela vrniti na raven pred pandemijo. Ker izboljšanja ni na vidiku, narašča skrb, da bo prišlo do 
dodatnega krčenja delovnih mest in slabšanja pogojev. Glede na navedeno Odbor za zaposlovanje in 
socialne zadeve zanima:

1. Ali namerava Komisija zagovarjati družbeno odgovorno in trajnostno letalsko povezljivost v EU z 
varovanjem in spodbujanjem socialnih pravic, nadaljnjo krepitvijo varnosti, zagotavljanjem 
poštene konkurence in zagotavljanjem, da podjetja, ki prejemajo javno finančno podporo, v celoti 
spoštujejo pravice delavcev in delovno pravo?

2. Kako bo Komisija ob upoštevanju ocene Uredbe (ES) št. 1008/2008 zagotovila učinkovito 
izvrševanje veljavne zakonodaje EU in katere pravne ukrepe preučuje, da bi zagotovila enake 
konkurenčne pogoje in pravno varnost za letalske posadke, kot je zahteva, da letalski prevozniki 
vedo, katero delovno pravo se uporablja za letalske posadke?

3. Kdaj bo Komisija predlagala revizijo Uredbe (ES) št. 1008/2008, da bi zagotovila dostojne 
delovne in zaposlitvene pogoje v letalskem sektorju?

4. Kdaj bo Komisija objavila ugotovitve ad hoc skupine strokovnjakov držav članic na področju 
letalstva in delovnega prava ter kako bo odpravila pomanjkanje zanesljivih podatkov o številu 
delovnih mest letalskega osebja, številu delovnih mest, oddanih v zunanje izvajanje, in številu 
agencijskih delavcev?
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