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Резолюция на Европейския парламент относно последиците от неплатежоспособността 
на дружеството „Томас Кук“
(2019/2854(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид изявлението на Комисията от 21 октомври 2019 г. относно 
последиците от неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“,

– като взе предвид член 195 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 юни 2010 г., озаглавено 
„Европа – водеща световна туристическа дестинация – нова политическа рамка за 
европейския туризъм“ (COM(2010)0352),

– като взе предвид своята резолюция от 29 октомври 2015 г. относно новите 
предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа1,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и 
свързаните пътнически услуги, и по-специално член 13 от нея относно 
отговорността за изпълнението на туристическия пакет, член 16 относно 
задължението за оказване на съдействие и глава V, която урежда защитата на 
пътниците при несъстоятелност на организатор или търговец на дребно2,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за 
обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или 
голямо закъснение на полети и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/913,

– като взе предвид резолюцията си от 25 ноември 2009 г. относно обезщетяването 
на пътниците в случай на фалит на авиокомпания4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 18 март 2013 г., озаглавено 
„Защита на пътниците при несъстоятелност на въздушния превозвач“ (COM 
(2013)0129), в което Комисията определи мерки за подобряване на защитата на 
пътуващите в случай на несъстоятелност на въздушния превозвач, включително 
по-добро прилагане на Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и 
на Съвета,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на 

1 ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 71.
2 ОВ L 326, 11.12.2015 г., стр. 1.
3 ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1.
4 OВ C 285E, 21.10.2010 г., стр. 42.
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Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на 
въздухоплавателни услуги в Общността (преработен), и по-конкретно член 8 
относно срока на действие на оперативния лиценз и член 9 относно спирането на 
действието и отнемането на оперативен лиценз5,

– като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 
(„Регламент за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията“)6,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че туристическите агенции функционират в една бързо 
променяща се и все по-конкурентна среда както в рамките на собствения пазар на 
ЕС, така и на външния пазар, и че те трябва да се адаптират към нови модели на 
поведение на потребителите и бизнес модели (например растеж на онлайн 
услугите за резервиране на пътувания и техните атрактивни пакети);

Б. като има предвид, че прекратяването на дейността на дружеството „Томас Кук“ е 
причинено от множество фактори, един от които е неуспехът на дружеството да 
промени своя бизнес модел и да направи нововъведения, за да бъде 
конкурентоспособно в цифровата икономика;

В. като има предвид, че през септември 2019 г. прекратяването на дейността на 
туристическото дружество „Томас Кук“, което управляваше хотели, курорти и 
авиокомпании в 16 държави и обслужваше 19 милиона души годишно, остави 
600 000 пътници блокирани в чужбина, като принуди правителствата и 
застрахователните дружества да координират мащабна спасителна операция;

Г. като има предвид, че финансовото състояние на дружеството „Томас Кук“ беше 
вече добре известно на органите на държавите членки;

Д. като има предвид, че ликвидацията на дружеството „Томас Кук“ изложи на риск 
22 000 работни места в световен мащаб, от които 9 000 в Обединеното кралство, 
2 500 в Испания и над 1 000 в Гърция; като има предвид, че дори ако съдбата на 
тези работни места все още е несигурна, вероятно ще има множество значителни 
странични последици не само за туристическата индустрия и транспортния 
сектор, но и за икономиката на ЕС като цяло;

Е. като има предвид, че само тази година редица авиокомпании, като Air Berlin, 
Alitalia, Aigle Azur и Adria Airways, обявиха несъстоятелност, което имаше 
сериозни последици за предприятията, туризма и потребителите;

Ж. като има предвид, че през април 2019 г. органът за гражданско въздухоплаване на 
Обединеното кралство предостави на дружеството „Томас Кук“ нов 

5 ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3.
6 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
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дванадесетмесечен оперативен лиценз;

З. като има предвид, че за много потребители не е ясно какви са правата им на 
обезщетение и кои части от резервациите са покрити от застраховката им;

И. като има предвид, че Европа е водещата туристическа дестинация в света с 
пазарен дял от 50,8% през 2018 г.; като има предвид, че туризмът създава, пряко и 
непряко, 10,3% от общия БВП на ЕС-28 – стойност, която се очаква да нарасне до 
11,2 % от БВП до 2027 г., а туристическата индустрия на ЕС осигурява заетост на 
около 12,3 милиона души;

Й. като има предвид, че туризмът продължава да бъде един от основните двигатели 
за създаване на работни места както в ЕС, така и в световен мащаб, и допринася 
за заетостта и икономическото развитие на всички държави членки, по-специално 
южните държави членки, които бяха особено засегнати от финансовата и 
икономическа криза;

К. като има предвид, че съществува голямо търсене от страна на туристическия 
сектор за засилена координация на равнище ЕС и ясна политика на ЕС в областта 
на туризма с подходяща бюджетна подкрепа; като има предвид, че политиката на 
ЕС в областта на туризма следва да отчита факта, че различните сектори, които 
играят ключова роля в туризма, като например транспорта и настаняването, се 
регулират от различни области в рамките на ЕС;

Л. като има предвид, че помощта на Съюза за съкратените работници следва да бъде 
динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

М. като има предвид, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията 
беше създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници и 
служители, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите 
на световната търговия и в резултат от продължаващата световна финансова и 
икономическа криза;

1. подчертава, че дружеството „Томас Кук“ включва различни области като 
настаняване, транспорт и развлекателни дейности и засяга няколко различни вида 
потребители и предприятия, което означава, че прекратяването на дейността му 
попада в обхвата на законодателството на ЕС и законодателствата на държавите 
членки;

2. отчита големите усилия, положени по време на операцията по репатриране, в 
съответствие със законодателството на ЕС; изразява съжаление обаче във връзка с 
отрицателното въздействие, което неплатежоспособността на дружеството „Томас 
Кук“ оказа върху хилядите туристи, чиито резервации бяха автоматично 
отменени, като много туристи останаха блокирани на мястото на дестинацията си, 
без да им бъде предложено алтернативно пътуване за връщане, което се оказа 
огромна правна несигурност за сектора и доведе до значителна липса на защита за 
потребителите;

3. призовава Съвета да приеме общ подход към преразглеждането на Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета с цел да се изработи 
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всеобхватна рамка за правата на пътниците, която да разглежда въпроси като 
списък с извънредни обстоятелства, прагове за обезщетение в случай на отмяна и 
закъснение или обезщетение при изпускане на свързващи полети; изразява 
съжаление, че Съветът не успява да постигне споразумение от февруари 2014 г. 
насам;

4. счита, че внезапното прекратяване на дейността на дружеството „Томас Кук“ е 
можело да бъде избегнато и че дружеството е трябвало да бъде ликвидирано по 
по-организиран начин; настоятелно призовава Комисията да направи оценка на 
причините за ликвидацията на дружеството „Томас Кук“, като вземе предвид 
факта, че отрицателната промяна във финансовото състояние на дружеството 
беше вече известна, за да определи дали са били предприети превантивни мерки 
за избягване на внезапното прекратяване на дейността му;

5. изразява резервите си във връзка с решението за предоставяне на оперативен 
лиценз на дружеството „Томас Кук“ предвид финансовото му състояние; поради 
това призовава Комисията да гарантира, че лицензиращите органи на държавите 
членки прилагат по-добре член 9 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета, който се отнася до спирането на действието и отнемането 
на оперативен лиценз, в случаи на ясни признаци за финансови проблеми или 
неплатежоспособност; освен това счита, че държавите членки следва да 
предоставят на дадена авиокомпания временен оперативен лиценз с цел да 
продължат репатрирането на пътниците след неплатежоспособност; призовава ЕС 
да засили задължението на държавите членки да извършват оценка на 
финансовите резултати на въздушните превозвачи, когато се предоставя 
оперативен лиценз, при бъдещо преразглеждане на регламента;

6. подчертава, че управлението на прекратяването на дейността на пътническа 
агенция с големината на „Томас Кук“ не приключва с репатрирането, 
обезщетяването и възстановяването на средства на клиентите и че напротив, в 
дългосрочен план се очаква последиците да бъдат още по-тежки по отношение на 
транспортните връзки, туризма и заетостта;

7. изразява съжаление във връзка с факта, че за пътуващите с олинклузив пакети е 
било по-лесно да получат информация и помощ, отколкото за потребителите, 
резервирали отделно полети и настаняване;

8. призовава Комисията да призове настоятелно държавите членки да предложат 
ясни и прозрачни национални гаранционни системи; отбелязва обаче, че въпреки 
че много държави членки вече са създали такава система, често остава неясно 
дали дадена резервация се покрива;

9. счита, че мащабът на срива на дружеството „Томас Кук“ е довел до тежки 
отрицателни последици за туристическия сектор в ЕС – водещата туристическа 
дестинация в света – и по-специално за онези държави членки, които разчитат до 
голяма степен на туризма и които зависят от дружеството „Томас Кук“, по-
конкретно в области като Балеарските острови, Канарските острови, Родос и 
Крит; подчертава, че туристическите услуги в тези разчитащи на туризъм 
региони, и особено хотелите, са планирали предоставянето на своите услуги, като 
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вече е имало множество резервации за следващия туристически сезон преди 
прекратяването на дейността на дружеството „Томас Кук“, и поради това 
признава необходимостта от подкрепа от държавите членки за справяне с 
отрицателното въздействие, което това оказа върху много дружества;

10. повтаря призива си към Комисията да намери механизъм за ефективна 
координация и сътрудничество между държавите членки, регионалните и 
местните органи и финансовите институции в сектора на туризма и да приеме 
специален бюджетен ред за туризма в бюджета на ЕС, по-специално в контекста 
на следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., за да 
бъдат разпределени специални средства в подкрепа на политиките на ЕС в 
областта на туризма;

11. счита, че връзките между туризма и транспорта са очевидни и тесни; подчертава, 
че транспортът е неразделна част от туристическата индустрия и че туризмът 
расте при наличието на по-добри транспортни системи; поради това отправя 
искане член на Комисията да има портфейл с правомощия в областта на 
транспорта, мобилността и туризма и призовава новия председател на Комисията 
да предприеме необходимите стъпки за постигането на тази цел;

12. настоятелно приканва държавите членки, засегнати от ликвидацията на 
дружеството „Томас Кук“, незабавно да предприемат действия за съкратените 
служители, като например подпомагане, насоки и интегриране, обучение, 
преквалификация и професионално обучение, подкрепа при създаването на 
предприятия и принос за стартиране на нови предприятия, които отговарят на 
условията за финансова подкрепа по линия на ЕФПГ;

13. настоятелно призовава държавите членки и Комисията да обмислят, само в краен 
случай, мерки за държавна помощ, които могат да смекчат отрицателното 
икономическо въздействие върху предприятията, градовете, регионите и 
дестинациите в допълнение към сериозните последици за заетостта;

14. призовава Комисията да оцени как действащото законодателство на ЕС и 
съответните закони в държавите членки са реагирали на тази огромна спасителна 
операция; отбелязва, че кризата, предизвикана от неплатежоспособността на 
дружеството „Томас Кук“, не е изолирано събитие и може да се случи отново в 
бъдеще; поради това призовава Комисията да оцени възможността за приемане на 
конкретни действия и/или мерки за предотвратяване на подобни ситуации в 
бъдеще, за да се засили допълнително защитата на потребителите и правата на 
пътниците;

15. призовава Комисията да направи преглед на съществуващото законодателство на 
ЕС във връзка с обявяването в несъстоятелност на авиокомпании, защитата на 
потребителите, туристическите пакети и правата на пътниците в светлината на 
неотдавнашното прекратяване на дейността на дружеството „Томас Кук“, за да 
оцени евентуалната необходимост от законодателни промени и подобрения, както 
и други мерки, необходими за избягване на подобни ситуации в бъдеще;

16. призовава Комисията да поднови усилията си за изграждане на истински цифров 
единен пазар и да предостави необходимата подкрепа, за да помогне на 
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дружествата от ЕС да управляват прехода към цифрова икономика и нови бизнес 
модели чрез съответни програми за финансиране и схеми за достъп до 
финансиране, в допълнение към обучение и насърчаване на начин на мислене, 
подходящ за стопанска дейност в цифровата епоха;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.


