
RE\1191155DA.docx PE637.860v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Mødedokument

B9-0119/2019

21.10.2019

FORSLAG TIL BESLUTNING
på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

om den negative indvirkning af Thomas Cooks konkurs på turismen i EU
(2019/2854(RSP))

Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude 
Kirton-Darling, István Ujhelyi, Isabel García Muñoz
for S&D-Gruppen



PE637.860v01-00 2/9 RE\1191155DA.docx

DA

B9-0119/2019

Europa-Parlamentets beslutning om den negative indvirkning af Thomas Cooks 
konkurs på turismen i EU
(2019/2854(RSP))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til artikel 6, litra d), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF),

− der henviser til artikel 195 i TEUF,

− der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. 
februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til 
luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og 
om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/911,

− der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2007 "Agenda for en 
bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk turisme" (COM(2007)0621),

− der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. juni 2010 med titlen "En ny 
turismepolitik for Europa – verdens førende rejsemål" (COM(2010)0352),

− der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 
2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 
85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF2,

− der henviser til sin beslutning af 29. marts 2012 om flypassagerers etablerede 
rettigheder – virkemåde og anvendelse3,

− der henviser til meddelelse af 18. marts 2013 med titlen "Passagerbeskyttelse i tilfælde 
af luftfartsselskabers konkurs" (COM(2013)0129), hvor Kommissionen fastsatte 
foranstaltninger til at forbedre beskyttelsen af rejsende i tilfælde af et flyselskabs 
insolvens, herunder bedre håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 261/2004,

− der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. 
december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 
2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/20064,

− der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. februar 2014 med titlen "En 
europæisk strategi til øget vækst og beskæftigelse inden for kyst- og havturisme" 

1 EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1.
2 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.
3 EUT C 257 E af 6.9.2013, s. 1.
4 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
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(COM(2014)0086),

− der henviser til sin holdning vedtaget ved førstebehandling den 5. februar 2014 om 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 
261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer 
ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 
2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og 
deres bagage5,

− der henviser til sin beslutning af 29. oktober 2015 om nye udfordringer og koncepter til 
fremme af turisme i Europa6,

− der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302 af 25. 
november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer7, særlig artikel 13 
om ansvar for levering af pakkerejsen, artikel 16 om forpligtelse til at yde bistand og 
kapitel V, som regulerer beskyttelsen af rejsende mod en rejsearrangørs eller formidlers 
insolvens,

− der henviser til sin beslutning af 14. november 2018 om den flerårige finansielle ramme 
2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale8,

− der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. marts 2019 om "En luftfartsstrategi for 
Europa: Opretholde og fremme høje sociale standarder" (COM (2019)0120),

− der henviser til Rådets konklusioner af 27. maj 2019 om turismesektorens 
konkurrenceevne som drivkraft for bæredygtig vækst, arbejdspladser og social 
samhørighed i EU i det næste årti,

− der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 
24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet 
(omarbejdning)9,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at sammenbruddet af det britiske selskab Thomas Cook, der var verdens 
næststørste rejseselskab, har meget negative indvirkninger på økonomien, EU's indre 
marked, beskæftigelsen, forbrugernes tillid og den frie bevægelighed for personer i og 
uden for EU;

B. der henviser til, at indvirkningen på turistsektoren forværres af den usikkerhed, der 
omgærder Det Forenede Kongeriges udtræden af EU;

C. der henviser til, at statistikkerne viser, at de fleste EU-borgere, der rejser udenlands, gør 
det inden for EU, og at antallet af internationale turister, der besøger EU, fortsat vil 

5 EUT C 93 af 24.3.2017, s. 336.
6 EUT C 355 af 20.10.2017, s. 71.
7 EUT L 326 af 11.12.2015, s. 1.
8 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0449.
9 EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3.
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stige;

D. der henviser til, at turisme tegner sig for omkring 4 % af EU's BNP og over 10 % , hvis 
alle de sektorer, der er knyttet til turismen, regnes med; der henviser til, at turismen 
også er en stærk drivkraft for beskæftigelse ved at beskæftige næsten 12 millioner 
arbejdstagere svarende til mindst 5 % af alle job (eller over 27 millioner job og næsten 
12 % af den samlede beskæftigelse, hvis man tager hensyn til sektorens forbindelse med 
andre sektorer) samt 20 % af beskæftigelsen for unge under 25 år;

E. der henviser til, at turismesektoren omfatter en stor mangfoldighed af tjenesteydelser og 
erhverv, hvor mobilitet spiller en afgørende rolle; der henviser til, at sektoren domineres 
af små og mellemstore virksomheder samt selverhvervende enkeltpersoner, hvis 
aktivitet skaber beskæftigelse og velstand i regioner, der er stærkt afhængige af 
turismen;

F. der henviser til, at EU siden Lissabontraktatens ikrafttræden har haft beføjelse til at 
støtte eller supplere medlemsstaternes indsats på turismeområdet; der henviser til, at 
turisme på den anden side ikke har nogen specifik budgetpost i EU's budget som krævet 
af Parlamentet i dets beslutning af 14. november 2018 om "den flerårige finansielle 
ramme 2021-2027 — Parlamentets holdning med henblik på en aftale", hvor det 
opfordrer til, at der indføres en specifik bevilling til bæredygtig turisme;

G. der henviser til, at Thomas Cooks sammenbrud har krævet en særdeles omfattende 
operation for at bringe mere end 600 000 mennesker hjem fra forskellige steder i 
verden;

H. der henviser til, at Thomas Cooks konkurs har været til alvorlig økonomisk skade for 
turismesektoren og beskæftigelsen; der henviser til, at dette gør det nødvendigt, at der 
træffes passende foranstaltninger til at forbedre sektorens konkurrenceevne og sikre, at 
Europa bevarer sin position som verdens førende turistmål samt drivkraft for vækst og 
bæredygtig udvikling i sine byer og regioner;

I. der henviser til, at Thomas Cooks konkurs har medført tab af flyforbindelser i visse af 
EU-medlemsstaternes områder; der henviser til, at dette er særligt alvorligt i EU's 
regioner i den yderste periferi og øregioner, hvor spørgsmålet om tilgængelighed og 
forbundethed er afgørende;

J. der henviser til, at Thomas Cooks konkurs direkte rammer omkring 22 000 
arbejdstagere i og uden for Europa, som er truet af arbejdsløshed og risikerer ikke at få 
udbetalt den løn, de har til gode;

K. der henviser til, at passagerer har ret til at få leveret tjenesteydelser som planlagt, især 
når de allerede har betalt billettens pris, inden tjenesten leveres; der henviser til, at det er 
af afgørende betydning at give passagererne forståelige, nøjagtige og rettidige 
oplysninger, som er tilgængelige for alle;

1. udtrykker sin stærke solidaritet med og støtte til alle ansatte i Thomas Cook og deres 
familier samt de involverede underleverandører og beklager de skadelige virkninger, 
som selskabets sammenbrud har haft på lokale økonomier og samfund; opfordrer til, at 
der træffes foranstaltninger til at støtte disse ansatte og underleverandører samt de 
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berørte regioner med at overvinde denne vanskelige økonomiske og sociale situation;

2. er dybt bekymret over de 600 000 mennesker, der er strandet langt fra hjemmet, og de 
tusindvis af lokale leverandører og datterselskaber, hovedsagelig SMV'er, der er 
kommet i alvorlige økonomiske vanskeligheder efter Thomas Cooks sammenbrud, i 
tilgift til dets skadelige virkninger på Europas image og omdømme som verdens førende 
turistmål;

3. roser medlemsstaterne for den hurtighed, hvormed de har iværksat beredskabsplaner for 
effektiv hjemtransport af de pågældende rejsende, samt for deres hurtige 
implementering af beskæftigelsespolitiske og andre foranstaltninger for at begrænse 
virkningerne af Thomas Cooks konkurs for ansatte i turismesektoren samt tilknyttede 
sektorer; opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan den hurtigt og effektivt kan 
yde et bidrag i en lignende situation i fremtiden;

4. beklager, at arbejdstagere, som er dem, der rammes hårdest, som regel har ringe 
indflydelse eller forhandlingsstyrke, når det drejer sig om konkursbehandling; 
understreger behovet for at forbedre arbejdstagerdeltagelsen i forbindelse med 
omstrukturerings- og insolvensprocedurer; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at de arbejdstagere, der er berørt af insolvens, garanteres 
den løn, de har til gode, og de pensionsydelser, de har optjent;

5. opfordrer de kompetente myndigheder til at foretage en analyse af Thomas Cooks 
konkurs for at foregribe fremtidige kriser og fastlægge politikker, som kan forebygge 
eller minimere risici i en sektor, der er så vigtig for EU; understreger under henvisning 
til, at 32 flyselskaber er gået konkurs siden begyndelsen af 2017, at der er behov for en 
bedre overvågning af flyselskabers finansielle situation fra de nationale 
tilsynsmyndigheders side for at forhindre, at europæiske passagerer bliver ofre for 
sådanne konkurser; minder om, at forordning (EF) nr. 1008/2008 i øjeblikket er 
genstand for en evaluering, der omfatter et afsnit om de forpligtelser, flyselskaber skal 
opfylde for at opnå driftstilladelse; opfordrer Kommissionen til at overveje en revision 
af denne forordning for at sætte myndighederne i stand til bedre at kontrollere, overvåge 
og reagere på kritiske finansielle tilstande i flyselskaber;

6. opfordrer Kommissionen til at evaluere lovrammerne for insolvens i tilfælde af konkurs, 
selv om de netop er blevet revideret, og opfordrer medlemsstaterne til at sikre 
arbejdstagerhøring og -deltagelse, når de gennemfører direktiv (EU) 2019/201910; 
understreger, at dette direktiv ikke bør prioritere investorernes interesser på bekostning 
af forbrugerne, kunderne, skatteyderne og arbejdstagerne;

7. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tage højde for de forskelle i de 
nationale konkurslovgivninger, der blev åbenlyse i Thomas Cook-sagen og som er 
problematiske, når der er tale om multinationale selskaber;

10 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1023 af 20. juni 2019 om rammer for forebyggende 
rekonstruktion, gældssanering og udelukkelse og om foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer 
for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 
(rekonstruktions- og insolvensdirektivet), EUT L 172 af 26.6.2019, s. 18.
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8. opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for og implementere en hurtig 
og effektiv adgang til finansielle EU-instrumenter, der kan kompensere for den skade, 
der er påført sektoren samt forbrugerne, og bidrage til at forbedre sektorens 
konkurrenceevne samt sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau;

9. opfordrer Kommissionen til at inkorporere turisme i prioriteterne for sin strategi og 
omdøbe transportporteføljen til "transport og turisme";

10. fremhæver, at EU's medlemsstater står over for fælles udfordringer og muligheder i 
turismesektoren, såsom kriseforebyggelse og -styring, socioøkonomisk og miljømæssig 
bæredygtighed, skabelse af kvalitetsjob, faglig opkvalificering og uddannelse af 
arbejdstagere, støtte til små og mellemstore virksomheder og afbalancering af 
lokalsamfunds og turisters interesser; gentager, at det er vigtigt at udarbejde en EU-
strategi for bæredygtig turisme med koordinerede og konkrete foranstaltninger; 
opfordrer Kommissionen til at oprette en særlig budgetpost for turismesektoren i sit 
næste budgetforslag, sådan som Europa-Parlamentet har anmodet om i forbindelse med 
den næste flerårige finansielle ramme for 2021-2027;

11. påpeger de muligheder, som Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 
giver for arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af større strukturændringer; 
opfordrer de medlemsstater, der er berørt af Thomas Cooks konkurs, til at gøre fuld 
brug af EGF's muligheder, navnlig med hensyn til kollektive ansøgninger, der 
involverer SMV'er; opfordrer Kommissionen til at behandle disse ansøgninger så hurtigt 
som muligt inden for den tidsramme, der er fastsat i EGF-forordningen, og yde den 
nødvendige støtte til de medlemsstater, der anmoder herom;

12. opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at overveje 
statsstøtteforanstaltninger, der kan mildne de negative økonomiske konsekvenser for 
virksomheder, byer, regioner og turistmål samt de alvorlige konsekvenser for 
beskæftigelsen; understreger, at de berørte arbejdstagere skal betragtes som 
privilegerede kreditorer i forbindelse med insolvensbehandling;

13. hilser Kommissionens meddelelse "En luftfartsstrategi for Europa: Opretholde og 
fremme høje sociale standarder" velkommen; opfordrer ikke desto mindre 
Kommissionen til at udarbejde en social pakke for luftfartssektoren for at beskytte 
piloter, kabine- og jordpersonale, andre arbejdstagere og passagerer; fremhæver i den 
forbindelse, at en sådan social pakke bør omfatte et beskyttelsessystem, der giver 
flyselskaber med finansielle vanskeligheder en henstandsperiode, under tilsyn af de 
kompetente myndigheder, for at beskytte arbejdstagere og passagerer og lette enten en 
økonomisk genopretning af flyselskabet eller overgangen til en velordnet afvikling af 
samme;

14. understreger betydningen af alle former for transporttjenester og -aktiviteter, herunder 
rute-, lejligheds-, charter- og udlejningstransporttjenester, som en integreret del af 
turismesektoren; understreger, at transporttjenester stimulerer de lokale økonomier, 
støtter jobvæksten og styrker den socioøkonomiske og territoriale samhørighed; 
understreger i denne forbindelse transporttjenesternes betydning for forbedringen af den 
europæiske turismesektors konkurrenceevne;

15. understreger betydningen af at sikre et velfungerende indre marked for 
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transporttjenester, opretholde et højt niveau af arbejdstager- og forbrugerbeskyttelse og 
forbedre virksomhedernes konkurrenceevne samt bæredygtigheden i turismesektoren;

16. understreger vigtigheden af en vedvarende social dialog på alle niveauer, der er baseret 
på gensidig tillid og et fælles ansvar, som et af de bedste redskaber til at finde 
konsensusbaserede løsninger og fælles tilgange til at forudse, forebygge og styre 
omstruktureringsprocesser; opfordrer medlemsstaterne til at høre arbejdsmarkedets 
parter i forbindelse med udarbejdelsen af alle relevante foranstaltninger; anmoder 
Kommissionen om at identificere bedste praksis på grundlag af de foranstaltninger, der 
anvendes af de nationale, regionale og lokale myndigheder og dem, der benyttes af de 
små og mellemstore virksomheder i sektoren, med henblik på at udvikle en fælles EU-
strategi for turismesektoren;

17. opfordrer alle relevante myndigheder til at sikre, at alle berørte parter fuldstændig 
overholder de nationale og europæiske bestemmelser om arbejdstagernes ret til at blive 
informeret og hørt, især under omstrukturering; understreger, at virksomheder skal 
overholde deres juridiske forpligtelser i henhold til europæisk og national ret og i den 
forbindelse prioritere arbejdstagernes ret til at blive informeret og hørt og muligheden 
for at undersøge alternativer, der foreslås af arbejdsmarkedets parter;

18. gentager sin opfordring til Kommissionen om efter at have hørt arbejdsmarkedets parter 
at fremlægge et forslag til retsakt om arbejdstagernes informations- og høringsret samt 
foregribelse og styring af omstruktureringer i overensstemmelse ed de detaljerede 
henstillinger i Parlamentets beslutning af 15. januar 2013 om information og høring af 
arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer11;

19. er af den opfattelse, at virksomheder, der ønsker at udnytte de muligheder, som det 
indre marked og den europæiske selskabsret tilbyder, samtidig skal tilslutte sig 
principperne om demokrati på arbejdspladsen; opfordrer derfor Kommissionen til at 
forelægge et forslag til direktiv, der indfører en ny og integreret struktur for inddragelse 
af arbejdstagere i europæiske selskabsformer, sætter høje standarder for arbejdstagernes 
ret til information og høring og indfører ambitiøse minimumsstandarder for 
arbejdstagerrepræsentation på bestyrelsesniveau; understreger, at denne nye lovgivning 
bør være den eneste referenceramme for information, høring og repræsentation på 
bestyrelsesniveau for alle europæiske selskabsformer, og at den bør indføre en 
forpligtelse til at indføre et system for arbejdstagerrepræsentation i bestyrelsen (ved 
enstrengede ledelsessystemer) eller for tilsynsråd (ved tostrengede systemer);

20. opfordrer Kommissionen og Rådet til at vurdere og vedtage alle nødvendige 
foranstaltninger til at forsvare EU's interesser og forebygge og undgå lignende 
situationer i fremtiden samt til at tage ved lære af disse erfaringer med henblik på 
fremtidige forhandlinger om lufttrafikaftaler;

21. opfordrer Kommissionen til at viderebringe alle nye relevante oplysninger om Thomas 
Cooks konkurs til Parlamentet; understreger i den forbindelse, at det er vigtigt at vide, 
om de relevante licensudstedende myndigheder havde vurderet Thomas Cooks 
finansielle situation, om der var konstateret finansielle problemer, og om der kunne 

11 EUT C 440 af 30.12.2015, s. 23.
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være truffet foranstaltninger til at undgå, at tusindvis af passagerer strandede fjernt fra 
hjemmet; opfordrer Kommissionen til at overveje at indføje en bestemmelse om 
arbejdstagerrettigheder i forbindelse med insolvens i direktiv (EU) 2015/2302 om 
pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer;

22. opfordrer Kommissionen til at overveje yderligere foranstaltninger og mekanismer til 
opretholdelse af et højt niveau af arbejdstager- og forbrugerbeskyttelse i tilfælde af 
virksomheders konkurs; opfordrer Rådet til at fastlægge sin holdning til ændringen af 
forordning (EF) nr. 261/2004 for så vidt angår håndhævelse af flypassagerrettigheder og 
grænser for flyselskabers erstatningsansvar så hurtigt som muligt og i den forbindelse 
støtte den holdning, Parlamentet vedtog i februar 2014; beklager, at Rådet har været ude 
af stand til at nå til enighed i de seneste fem år; opfordrer Kommissionen til efter høring 
af de relevante arbejdsmarkedsparter at forelægge et forslag til retsakt svarende til 
Florange-akten, som forpligter virksomheder til at underrette deres samarbejdsudvalg i 
tilfælde af lukning, således at det kan forsøge at finde en køber til virksomheden eller 
stedet;

23. gentager, at det for så vidt angår ændringen af forordning (EF) nr. 261/2004 om 
håndhævelse af flypassagerers rettigheder og luftfartsselskabers erstatningsansvar er 
nødvendigt at indføre obligatoriske mekanismer til sikring af et højt beskyttelsesniveau 
for passagerer i tilfælde af insolvens eller konkurs, herunder gennem flyselskabers 
oprettelse af garantifonde eller forsikringsaftaler, som garanterer bistand, 
tilbagebetaling, kompensation og omlægning af rejsen; understreger, at passagerer, som 
har bestilt en enkeltstående tjenesteydelse som f.eks. en enkeltrejse med fly, bør nyde 
samme beskyttelse som passagerer, der køber en rejsepakke, især fordi forbrugerne i 
stigende grad booker rene flyrejser;

24. opfordrer Kommissionen til at overveje lovgivning om beskyttelse af arbejdstagere i 
tilfælde af insolvens med hensyn til hjemtransport, herunder oprettelse af en særlig fond 
til formålet;

25. opfordrer Kommissionen til at overveje at fremme udveksling af bedste praksis mellem 
medlemsstaterne om, hvordan man bedst håndterer virksomhedslukninger, og i den 
forbindelse opfordre dem til at studere eksempler indeholdt i lovbestemmelser med 
henblik på - så vidt det kan lade sig gøre - at forsøge at organisere en søgning efter en 
køber med henblik på at holde virksomhederne kørende på trods af de oprindelige ejeres 
beslutning om at indstille driften;

26. mener, at skatteundgåelse, herunder gennem overførsel af materielle og immaterielle 
aktiver eller tjenesteydelser mellem virksomheder til kunstigt lave priser (interne 
afregningspriser), bør forhindres, og at denne praksis er et resultat af det manglende 
europæiske samarbejde om skattemæssige og kommercielle spørgsmål; opfordrer til 
øget samarbejde og konvergens mellem medlemsstaterne på det skattemæssige, sociale 
og budgetmæssige område;

27. understreger behovet for anstændig en social beskyttelse, der gør det muligt for folk at 
forblive økonomisk aktive og leve et værdigt liv; opfordrer medlemsstaterne til at sikre 
en tilstrækkelig arbejdsløshedsunderstøttelse samt faglig uddannelse og 
mentorordninger for personer, der har mistet deres arbejde, med særligt fokus på lavt 
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uddannede arbejdstagere og arbejdstagere over 50 år;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


