	
  
	
  

Persbericht

Airbus-vloot van Etihad Airways bewijst Europees engagement
Etihad Airways, de nationale luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten,
verdiept haar relatie met Europa via partnerschappen in de luchtvaartsector. Daarbij investeert
het bedrijf miljarden euro’s en zorgt het voor extra werkgelegenheid op het continent.
Etihad Airways gaf meer details vrij over haar betrokkenheid bij Europa tijdens de onthulling
vandaag van het adembenemende nieuwe livery design dat in de hele vloot zal worden
gebruikt.
Etihad Airways heeft tien A380s besteld, waar 9.600 mensen bij Airbus in Europa aan werken
en creëerde 3.700 banen in de luchtvaart in Frankrijk, 3.500 in Duitsland, 1.300 in het Verenigd
Koninkrijk en 1.100 in Spanje.
Naast de A380 heeft Etihad Airways al de A320, A330 en A340 in haar vloot. De komende jaren
komen daar nog de A350 en A320neo vliegtuigen bij.
Airbus is de grootste Europese partner van Etihad Airways en een van haar grootste partners
wereldwijd. De luchtvaartmaatschappij investeerde 30 miljard euro in 189 Airbus-vliegtuigen en
motoren sinds haar oprichting in 2003, wat een belangrijke bijdrage is aan de werkgelegenheid
in de Europese luchtvaartsector.
Ook deed ze bestellingen van reservemotoren bij Rolls Royce, en heeft ze
onderhoudscontracten bij Europese bedrijven zoals Sogerma, Recaro, Messier Wheels en vele
andere, ter waarde van 5,5 miljard euro.
James Hogan, President en Chief Executive Officer bij Etihad Airways zegt: “Etihad Airways is
trots op de samenwerking met haar Europese partners, in het bijzonder Airbus, Rolls Royce en
andere in de supply chain en ziet duidelijk de voordelen van deze investeringen voor de
Europese consumenten en de gemeenschap.”
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“Onze investering, die nu meer dan 35 miljard euro bedraagt, zal nog vergroten terwijl we onze
vloot en werkzaamheden uitbreiden. We kijken ernaar uit om dit in samenwerking met Europa te
doen.”
Fabrice Brégier, President en Chief Executive Officer bij Airbus, zegt: “Sinds haar oprichting is
Etihad Airways steeds een partner geweest van Airbus. Haar investeringen in onze vliegtuigen
ondersteunt het voornemen van Etihad om de sector te veranderen, terwijl ze tegelijkertijd zorgt
voor extra banen in de Europese luchtvaartsector.”
Etihad Airways verzorgt elke week 214 vluchten tussen Abu Dhabi en 21 bestemmingen in 16
Europese landen, waaronder Brussel en Amsterdam.
In het verleden sloot Etihad Airways codeshare-overeenkomsten met Europese
luchtvaartmaatschappijen en investeerde ze in airberlin, Aer Lingus en Air Serbia. Ze wacht op
goedkeuring van de autoriteiten om te investeren in Etihad Regional en Alitalia.
Door deze investeringen hebben Etihad Airways en de Europese partnermaatschappijen
belangrijke economische en operationele voordelen bereikt, zoals meer efficiëntie en
kostenverminderingen.
Vandaag werkt Etihad Airways samen met 21 Europese partners om de vele dagelijkse
verbindingen te verzorgen tussen meer dan 110 Europese bestemmingen, via Abu Dhabi, naar
steden in Afrika, Pacifisch-Azië en het Midden-Oosten.
James Hogan voegt toe: “Samen met onze partners breiden we ons netwerk uit en verbeteren
we onze aansluitingen om de klanten meer keuze te bieden.”
Ook het eigen personeel is een belangrijk onderdeel van de betrokkenheid van Etihad Airways
bij Europa. De luchtvaartmaatschappij uit Abu Dhabi stelt meer dan 700 mensen tewerk in
steden en luchthavens in 15 Europese landen.
Naast de rechtstreekse banen en die bij partnermaatschappijen ondersteunt Etihad Airways ook
de werkgelegenheid in andere sectoren, zoals op luchthavens, in de horeca en bij
transporteurs.
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Noot: De volledige vloot van Etihad Airways bestaat uit 104 vliegtuigen, waaronder 72
vliegtuigen van Airbus, inclusief:

•

29 x A320

•

32 x A330

•

11 x A340

Etihad bestelde nog 117 Airbussen om de bestaande vloot uit te breiden of om die te
moderniseren. Ze worden geleverd voor 2025. Het gaat om:

•

44 x A320 / 321

•

10 x A380

•

62 x A350

•

1 x A330

Etihad Airways heeft ook de rechten gekocht om nog 30 extra vliegtuigen te bestellen.
	
  

