Sameiginleg yfirlýsing samgönguráðherra Austurríkis, Belgíu, Danmerkur, Frakklands, Ítalíu, Lúxemborgar,
Hollands og Portúgal.

COVID-19 enduruppbygging:
Í átt að samfélagslega ábyrgum flugsamgöngum
COVID-19 krísan hefur haft gríðarlega alvarleg áhrif á flugrekstur og um leið alla þá er starfa við flug.
Hún hefur beint kastljósinu að þeim djúpstæðu breytingum sem orðið hafa á fluggeiranum undanfarin ár:
Fjölgun ódæmigerðra ráðninga áhafna, t.d. í gegnum starfsmannaleigur, fjölgun sjálfstæðra verktaka og
fyrirkomulags þar sem flugmenn greiða fyrir alla sína þjálfun sjálfir (e. pay-to-fly schemes) auk mikillar
fjölgunar starfsstöðva flugfélaga í ólíkum lögsögum.
Þessi þróun getur falið í sér gríðarlega áskoranir fyrir yfirvöld einstakra ríkja, flugfélaga og flugáhafna.
Þessar áskoranir eru m.a. lagaleg óvissa vegna skatta- og vinnulöggjafar, óvissa um félagsleg réttindi
starfsfólks, brengluð samkeppni milli flugfélaga og ójöfn réttindastaða starfsfólks auk þess sem löggjöf
ríkja sem og framkvæmd og eftirfylgni reglna er víða ábótavant. Þetta ástand kallar á sérstaka athygli –
einkum á erfiðum tímum líkt og nú.
Þess vegna fögnum við þeim aðgerðum sem framkvæmdastjórn ESB, aðildarríki og hagaðiar í fluggeiranum
hafa nú þegar ráðist í1. Við köllum eftir því að framkvæmdastjórarnir Adiana-Ioana Vãlean og Nicolas
Schmit, sem og aðildarríki ESB, hrindi í framkvæmd þeim tillögum sem sérfræðingahópur
framkvæmdastjórnarinnar um félagsleg réttindi flugáhafna hefur lagt til.
Við leggjum áherslu á það sameiginlega markmið okkar að styðja við samfélagslega ábyrgar
flugsamgöngur í Evrópu, þar sem félagsleg réttindi eru varin, öryggi er eflt og samkeppni byggist á
sanngjörnum grundvelli frekar en félagslegum undirboðum. Slíkar aðstæður eru jafnframt grundvöllur þess
að hægt sé að laða að, þjálfa og halda sérþjálfuðu og færu fagfólki í starfi. Til að svo megi verða er
áríðandi að tryggja betri samhæfingu yfirvalda samgöngu- og félagsmála, bæði í einstaka löndum og á
vettvangi Evrópusamstarfs. Lagaleg vissa og skilvirk eftirfylgni evrópskra- og landsreglna er lykillinn að
samfélaglegri og sjálfbærri tengingu, þar á meðal er krafan um að vita hvaða vinnulöggjöf gildir um
áhafnir hverju sinni. Einnig þarf að taka til skoðunar félagslegu hliðina þegar reglugerð ESB nr. 1008/2008
um framkvæmd flugþjónustu innan ESB verður endurskoðuð.
Til að komast sterkari og þrautseigari út úr þessum fordæmalausa vanda þarf að tryggja heilbrigða og
sanngjarna samkeppni og samfélagslega ábyrga tengingu fyrir ferðalög almennings í Evrópu. Til að ná
þessu markmiði köllum við eftir því að framkvæmdastjórn ESB taki forystu í málinu, og skuldbindum við okkur
til að gera slíkt hið sama innan okkar ríkja og á Evrópugrundvelli, í nánu samstarfi við
framkvæmdastjórnina, aðildarríkin, Vinnumálastofnun Evrópu og innan sérfræðingahóps um félagsleg
réttindi flugáhafna.
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