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Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta

jäsenehdotus
yhteispohjoismaisesta lentoliikennepolitiikasta
Ehdotus
Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että se järjestää SAMAKin ja muiden vastaavien ehdotusten perusteella seminaarin tai pyöreän pöydän keskustelun työmarkkinaosapuolten ja Pohjoismaiden hallitusten kesken Pohjoismaiden yhteisestä lentoliikennepolitiikasta.
että se pyrkii SAMAKin ja muiden vastaavien ehdotusten perusteella siihen,
että Pohjoismaiden hallitukset tähtäävät EU:ssa Pohjoismaiden yhteiseen
lentoliikennepolitiikkaan.
Taustaa
Lentoliikenne on kasvanut viime vuosikymmenien aikana valtavasti, ja sosiaalidemokraatit ovat ottaneet Pohjoismaiden neuvostossa toistuvasti esiin sen aiheuttamat
ongelmat. Kyse on ongelmista, joilla on ollut kielteinen vaikutus työntekijöiden oikeuksiin, kilpailukykyyn ja lentoliikenteen turvallisuuteen.
Asiaa on pidetty tärkeänä myös pohjoismaisessa ammattiyhdistysliikkeessä. Se jakaa
yleisesti ottaen sosiaalidemokraattien näkemyksen tilanteesta ja yhteispohjoismaisten toimenpiteiden aikaansaamisen tärkeydestä tällä alalla.
Tammikuussa 2017 SAMAK (Sosiaalidemokraattisten puolueiden ja ammattiliittojen
keskusjärjestöjen pohjoismainen yhteistyökomitea) julkaisi raportin tulevaisuuden
lentoliikenteestä. Pohjoismaiden yhdessä laatimassa raportissa esitellään yhteispohjoismaista politiikkaa, jonka avulla voidaan käsitellä priorisoituja politiikan alueita,
kuten epätyypilliset työsuhteet, kotipaikka ja epäoikeudenmukainen kilpailu kolmansista maista. Raportti sisältää lisäksi 30 ehdotusta uudeksi pohjoismaiseksi lentoliikennepolitiikaksi sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.
Tutustu raporttiin täällä.
http://samak.info/wp-content/uploads/2017/01/SAMAKs-rapport-om-luftfart.pdf
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Vuonna 2016 Pohjoismaiden neuvosto vastaanotti ja käsitteli sosiaalidemokraattisen
ryhmän tekemän jäsenehdotuksen lentoturvallisuudesta ja lentohenkilökunnan työehdoista (suositus 2/2016). Sen jälkeen Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys
Pohjolassa -valiokunnan jäsenet ovat keskustelleet Pohjoismaiden liikenneministerien kanssa muun muassa lentoliikenteen turvallisuudesta ja alan työehdoista, keskustelu kytkeytyi EU:n ministerikollegoihin, Euroopan komissioon ja Euroopan parlamenttiin. Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraatit katsovat, että kyseisellä
alalla tarvitaan edelleen määrätietoisia toimia.
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