
Ryanair utnyttjar etableringsfriheten för att undvika kollektivavtal
Efter krav om kollektivavtal samt konfliktvarsel från de danska facken, valde Ryanair för lite drygt en vecka sedan att
överge sin bas i Köpenhamn i Danmark för att istället flytta till Kaunas i Litauen. Detta efter en lång process där
Ryanair även ifrågasatt de danska fackens rätt att vidta konfliktåtgärder för att kräva kollektivavtal. Den danska
Arbetsdomstolen gav dock de danska facken rätt.

- Vi ser idag flera exempel på flygbolag, som i syfte att undvika kollektivavtal, helt sonika flyttar till ett annat medlemsland. EU:s etableringsfrihet
missbrukas på ett sätt som effektivt underminerar fackens möjligheter att få till stånd kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor, säger Marita
Ulvskog (S) EU-parlamentariker och förste vice ordförande i EU-parlamentets sysselsättningsutskott.

- Om detta får fortsätta riskerar strejkrätten och andra grundläggande fackliga rättigheter att i praktiken bli verkningslösa. Vi har idag därför ställt
en fråga till EU-kommissionen om vad de gör för att motverka detta beteende, så kallat "regelshopping", säger Jens Nilsson (S) EU-
parlamentariker och ledamot i transportutskottet.

- Att kringgå kollektivavtal och schyssta villkor genom att på detta sätt flagga ut bolag eller flygplan är heller ingen sund konkurrens. Det
genererar inget annat än ett race mot botten där företagen tillåts konkurrera med löner och skatter, och därmed kunna spela ut såväl länder som
löntagare mot varandra, fortsätter Nilsson.

- Om detta beteende sprider sig riskerar vi att skicka tillbaka löntagarnas rättigheter 100 år tillbaka i tiden, avslutar Ulvskog.

Hela den skriftliga frågan finns bifogad som länk längst ner i mailet.

EU-parlamentarikerna Marita Ulvskog och Jens Nilsson har redan tidigare krävt en handlingsplan för flygbranschen i EU:

Pressmeddelande den 13 februari 2015
S-parlamentariker vill se EU-handlingsplan för flyget
Länk: https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Ledamoterna-/maritaulvskog/Mediany/Pressmeddelanden/S-
parlamentariker-vill-se-EU-handlingsplan-for-flyget/

Debattartikel den 19 februari 2015
Att jobba på flyget är rena vilda västern
Länk: https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Ledamoterna-/maritaulvskog/Mediany/Artiklar/Att-jobba-pa-
flyget-ar-rena-vilda-vastern/

Pressmeddelande den 2 mars 2015
Uttalande från S-parlamentariker om arbetsmarknaden inom flyget
Länk: https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Media/Pressmeddelanden/Uttalande-fran-S-parlamentariker-om-
arbetsmarknaden-inom-flyget/ 
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