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B9-0118/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o posledicah stečaja skupine Thomas Cook
(2019/2854(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju izjave Komisije z dne 21. oktobra 2019 o učinkih stečaja skupine 
Thomas Cook,

– ob upoštevanju člena 195 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. junija 2010 z naslovom Evropa, prva 
svetovna turistična destinacija – nov okvir evropske turistične politike 
(COM(2010)0352),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. oktobra 2015 o novih izzivih in strategijah za 
spodbujanje turizma v Evropi1,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
novembra 2015 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, zlasti člena 
13 o odgovornosti za izvedbo turističnega paketa, člena 16 o obveznosti zagotavljanja 
pomoči in poglavja V, ki ureja varstvo potnikov pred insolventnostjo organizatorja ali 
turističnega agenta2,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v 
primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali daljše zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe 
(EGS) št. 295/913,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2009 o odškodninah za potnike v 
primeru stečaja letalske družbe4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. marca 2013 z naslovom Varstvo potnikov 
v primeru insolventnosti letalskega prevoznika (COM(2013)0129), v katerem je 
Komisija določila ukrepe za izboljšanje zaščite potnikov v primeru insolventnosti 
letalskega prevoznika, vključno z boljšim izvrševanjem Uredbe (ES) št. 261/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 
septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti 
(prenovitev), zlasti člena 8 o veljavnosti operativne licence in člena 9 o začasni ustavitvi 
in preklicu operativne licence5,

1 UL C 355, 20.10.2017, str. 71.
2 UL L 326, 11.12.2015, str. 1.
3 UL L 46, 17.2.2004, str. 1.
4 UL C 285E, 21.10.2010, str. 42.
5 UL L 293, 31.10.2008, str. 3.
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– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 6,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker potovalne agencije delujejo v hitro spreminjajočem se in vse bolj konkurenčnem 
okolju na notranjem in zunanjem trgu EU ter se morajo prilagoditi novemu vedenju 
potrošnikov in poslovnim modelom (npr. rasti spletnih storitev rezervacije potovanj in 
njihovi privlačni ponudbi paketov);

B. ker je propad skupine Thomas Cook povzročilo več dejavnikov, med njimi tudi ta, da 
podjetje ni spremenilo svojega poslovnega modela in ni postalo inovativno, da bi lahko 
konkuriralo v digitalnem gospodarstvu;

C. ker je septembra 2019 zaradi propada potovalnega podjetja skupine Thomas Cook, ki je 
vodilo hotele, letovišča in letalske prevoznike iz 16 držav in nudila storitve 19 
milijonom ljudi na leto, 600 000 turistov obtičalo v tujini, kar je prisililo vlade in 
zavarovalnice k usklajevanju obsežne reševalne operacije;

D. ker so organi v državah članicah že dobro poznali finančni položaj skupine Thomas 
Cook;

E. ker je zaradi likvidacije skupine Thomas Cook ogroženo 22 000 delovnih mest po vsem 
svetu, od tega 9000 v Združenem kraljestvu, 2500 v Španiji in več kot 1000 v Grčiji; 
ker je kljub temu, da je usoda teh delovnih mest še vedno negotova, zelo verjetno, da bo 
to znatno posredno vplivalo na turistično industrijo in prometni sektor, pa tudi na 
celotno gospodarstvo EU;

F. ker je samo letos več letalskih prevoznikov, kot so Air Berlin, Alitalia, Aigle Azur in 
Adria Airways objavilo, da so insolventni, kar je imelo resne posledice za podjetja, 
turizem in potrošnike;

G. ker je organ za civilno letalstvo Združenega kraljestva aprila 2019 skupini Thomas 
Cook podelil še eno dvanajstmesečno operativno licenco;

H. ker številnim potrošnikom ni bilo jasno, kakšne so njihove pravice do odškodnine in 
kateri deli njihovih rezervacij so bili kriti z zavarovanjem;

I. ker je Evropa prva turistična destinacija na svetu, njen tržni delež v letu 2018 pa je bil 
50,8 %; ker turizem neposredno in posredno ustvarja 10,3 % celotnega BDP EU-28, kar 
naj bi se do leta 2027 povečalo na 11,2 % BDP, v turističnem sektorju EU pa je po 
ocenah zaposlenih 12,3 milijona ljudi;

J. ker je turizem še vedno eden od glavnih gonilnih sil za ustvarjanje delovnih mest v EU 
in po svetu ter prispeva k zaposlovanju in gospodarskemu razvoju vseh držav članic, 
zlasti južnih držav članic, ki jih je še posebej prizadela finančna in gospodarska kriza;

6 UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
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K. ker je povpraševanje turistične industrije po okrepljenem usklajevanju na ravni EU in 
jasni turistični politiki EU z ustrezno proračunsko podporo veliko; ker bi morala 
turistična politika EU upoštevati dejstvo, da v EU različne sektorje, kot sta prevoz in 
nastanitev, ki imata ključno vlogo v turizmu, urejajo različna področja;

L. ker bi morala biti pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in 
na najučinkovitejši način;

M. ker je bil Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ustanovljen za dodatno 
podporo zaposlenim, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v 
svetovnih trgovinskih tokovih, ter zaradi sedanje svetovne finančne in gospodarske 
krize;

1. poudarja, da je skupina Thomas Cook pokrivala različna področja, kot so nastanitev, 
prevoz in dejavnosti za prosti čas, ter je vplivala na več različnih vrst potrošnikov in 
podjetij, kar pomeni, da njen propad sodi v okvir zakonodaje EU in držav članic;

2. priznava velik trud, ki je bil v skladu z zakonodajo EU vložen v operacije vračanja; 
vendar izraža obžalovanje zaradi negativnega vpliva, ki ga je imel stečaj skupine 
Thomas Cook na tisoče turistov, ki so jim samodejno preklicali rezervacijo, in da je 
veliko turistov ostalo na svoji destinaciji brez nadomestne možnosti povratka, kar se je 
izkazalo za izjemno pravno negotovost za ta sektor in je pomenilo znatno pomanjkanje 
varstva potrošnikov;

3. poziva Svet, naj sprejme splošni pristop k reviziji Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta, da bi oblikovali celovit okvir za pravice potnikov, ki bi obravnaval 
vprašanja, vključno s seznamom izrednih razmer, pragov za nadomestila v primeru 
odpovedi in zamude ali nadomestil v primeru zamud povezovalnih letov; obžaluje, da 
Svet od februarja 2014 ni dosegel dogovora;

4. meni, da bi se lahko izognili nenadnemu propadu skupine Thomas Cook in da bi bilo 
treba podjetje likvidirati na bolj urejen način; poziva Komisijo, naj oceni vzroke za 
likvidacijo skupine Thomasa Cook in pri tem upošteva, da je bila negativna sprememba 
finančnega položaja podjetja že znana, da bi ugotovila, ali bi bilo mogoče sprejeti 
preventivne ukrepe s katerimi bi se izognili nenadnemu propadu;

5. izraža zadržke, da je bila skupini Thomas Cook kljub njenemu finančnemu položaju 
podeljena operativna licenca; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo organi držav 
članic, ki izdajajo dovoljenja, bolje uveljavljali člen 9 Uredbe (ES) št. 1008/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta o začasni prekinitvi in preklicu operativne licence, 
kadar obstajajo jasni znaki finančnih težav ali insolventnosti; meni tudi, da bi morale 
države članice letalskemu prevozniku dodeliti začasno operativno licenco, da bi lahko 
nadaljeval z vračanjem potnikov po insolventnosti; poziva EU, naj med prihodnjo 
revizijo uredbe okrepi obveznost držav članic, da v postopku odobritve operativne 
licence ocenijo finančno uspešnost letalskih prevoznikov;

6. poudarja, da se upravljanje stečaja tako velike potovalne agencije, kot je skupina 
Thomas Cook, ne konča z vrnitvijo strank, nadomestilom in povračili, temveč bodo 
nasprotno dolgoročne posledice v smislu prometne povezljivosti, turizma in 
zaposlovanja še hujše;
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7. izraža obžalovanje, da je bilo turistom, ki so rezervirali polne pakete, lažje pridobiti 
informacije in pomoč, kot je bilo potrošnikom, ki so rezervirali lete in nastanitev 
ločeno;

8. poziva Komisijo, naj države članice spodbudi k oblikovanju jasnih in preglednih 
nacionalnih sistemov jamstva; ugotavlja pa, da so številne države članice sicer že 
vzpostavile takšne sisteme, a je pogosto še vedno nejasno, ali zajema rezervacijo;

9. meni, da je propad skupine Thomas Cook tako obsežen, da je resno negativno vplival na 
turistični sektor EU – vodilno svetovno turistično destinacijo –, zlasti v tistih državah 
članicah, ki se močno zanašajo na turizem in so odvisne od skupine Thomas Cook, kot 
so zlasti Balearski otoki, Kanarski otoki, Rodos in Kreta; poudarja, da so turistične 
storitve v teh turističnih regijah, zlasti v hotelih, na podlagi številnih rezervacij za 
naslednjo turistično sezono, prejetih še pred propadom skupine Thomasa Cook, že 
načrtovale opravljanje storitev, zato priznava, da je potrebna podpora držav članic pri 
spopadanju z negativnim učinkom, ki ga je to imelo za številna podjetja;

10. ponovno poziva Komisijo, naj poišče mehanizem za učinkovito usklajevanje in 
sodelovanje med državami članicami, regionalnimi in lokalnimi organi ter finančnimi 
institucijami v turističnem sektorju ter v proračun EU doda posebno proračunsko vrstico 
za turizem, zlasti v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–
2027, da se dodelijo posebna sredstva za podporo turističnim politikam EU;

11. meni, da so povezave med turizmom in prometom očitne in tesne; poudarja, da je 
promet sestavni del turistične industrije in da se turizem povečuje, če obstajajo boljši 
prevozni sistemi; zato zahteva, da ima Komisija portfelj s pristojnostmi na področju 
prometa, mobilnosti in turizma, in poziva novo predsednico Komisije, naj sprejme 
potrebne ukrepe za dosego tega cilja;

12. odločno poziva države članice, ki jih je prizadela likvidacija skupine Thomas Cook, naj 
nemudoma sprejmejo ukrepe za presežne delavce, kot so podpora, usmerjanje in 
vključevanje, usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje, podpora pri 
ustanavljanju podjetij ter prispevek k ustanavljanju novih podjetij, ki bodo upravičena 
do finančne podpore iz ESPG;

13. poziva države članice in Komisijo, naj zgolj kot zadnje sredstvo razmislijo o ukrepih 
državne pomoči, s katerimi bi ublažili negativne gospodarske posledice za podjetja, 
mesta, regije in destinacije, poleg hudih posledic za zaposlovanje;

14. poziva Komisijo, naj oceni, kako učinkoviti so veljavna zakonodaja EU in ustrezni 
zakoni v državah članicah za to veliko operacijo reševanja; ugotavlja, da kriza, ki je 
nastala zaradi stečaja skupine Thomas Cook, ni osamljen dogodek in se lahko v 
prihodnosti morda ponovi; zato poziva Komisijo, naj oceni izvedljivost sprejetja 
posebnih ukrepov in/ali ukrepov za preprečevanje tovrstnih situacij, da bi še bolj 
spodbudili varstvo potrošnikov in pravice potnikov;

15. poziva Komisijo, naj pregleda veljavno zakonodajo EU s področja stečajev letalskih 
družb, varstva potrošnikov, potovalnih paketov in pravic potnikov glede na nedavni 
propad skupine Thomas Cook, da bi ocenila morebitno potrebo po zakonodajnih 
pojasnilih in izboljšavah ter drugih ukrepih, ki so potrebni za preprečevanje podobnih 
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situacij v prihodnosti;

16. poziva Komisijo, naj ponovno poudari svoja prizadevanja za vzpostavitev resničnega 
enotnega digitalnega trga in zagotovi potrebno podporo za pomoč podjetjem EU pri 
prehodu na digitalno gospodarstvo in nove poslovne modele z ustreznimi programi 
financiranja in dostopa do sredstev, pa tudi z usposabljanjem in spodbujanjem 
digitalnega podjetniškega duha;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


