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Euroopa Parlamendi resolutsioon kontserni Thomas Cook pankroti negatiivsete 
tagajärgede kohta ELi turismisektorile
(2019/2854(RSP))

Euroopa Parlament,

− võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 6 punkti 
d,

− võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 195,

− võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) 
nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise 
korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/911,

− võttes arvesse komisjoni 19. oktoobri 2007. aasta teatist „Jätkusuutliku ja 
konkurentsivõimelise Euroopa turismi strateegia” (COM(2007)0621),

− võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2010. aasta teatist „Euroopa kui maailma soosituim 
turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava“ (COM(2010)0352),

− võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 
2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 97/7/EÜ2,

− võttes arvesse oma 29. märtsi 2012. aasta resolutsiooni lennureisijatele kehtivate õiguste 
tõhususe ja rakendamise kohta3,

− võttes arvesse komisjoni 18. märtsi 2013. aasta teatist reisijate kaitse kohta 
lennuettevõtja maksejõuetuse korral (COM(2013)0129), milles komisjon esitas 
meetmed reisijate kaitse parandamiseks lennuettevõtja maksejõuetuse korral, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 261/2004 parem jõustamine,

− võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–
2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (edaspidi „EGFi 
määrus“)4,

− võttes arvesse komisjoni 20. veebruari 2014. aasta teatist „Euroopa ranniku- ja 

1 ELT L 46, 17.2.2004, lk 1.
2 ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.
3 ELT C 257E, 6.9.2013, lk 1.
4 ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
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mereturismi majanduskasvu ja töökohtade strateegia“ (COM(2014)0086),

− võttes arvesse oma 5. veebruari 2014. aasta seisukohta, mis võeti vastu esimesel 
lugemisel eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele 
lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta, ning nõukogu määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja 
vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol5,

− võttes arvesse oma 29. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni uute ülesannete ja strateegiate 
kohta turismi edendamiseks Euroopas6,

− võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2302 pakettreiside 
ja seotud reisikorraldusteenuste kohta7, eelkõige selle artiklit 13, mis käsitleb vastutust 
pakettreisi teenuste osutamise eest, artiklit 16, mis käsitleb abistamiskohustust ja 
peatükki V, mis reguleerib reisijate kaitsmist reisi korraldaja või müüja maksejõuetuse 
vastu,

− võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta resolutsiooni, mis käsitleb mitmeaastast 
finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks8,

− võttes arvesse komisjoni 1. märtsi 2019. aasta teatist „Euroopa lennundusstrateegia: 
rangete sotsiaalstandardite säilitamine ja edendamine“ (COM(2019)0120),

− võttes arvesse nõukogu 27. mai 2019. aasta järeldusi, milles käsitletakse turismisektori 
konkurentsivõimet kui ELi jätkusuutliku majanduskasvu, tööhõive ja sotsiaalse sidususe 
mootorit järgmisel kümnel aastal,

− võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) 
nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta9,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Ühendkuningriigi ettevõtte Thomas Cook pankrot kahjustab tugevalt 
majandust, ELi siseturgu, tööhõivet, tarbijate usaldust ning inimeste vaba liikumist ELis 
ja kaugemalgi, sest tegemist on maailma suuruselt teise reisikorraldajaga;

B. arvestades, et selle mõju turismisektorile on seda tõsisem, et Ühendkuningriigi EList 
lahkumisega on niigi seotud palju ebakindlust;

C. arvestades, et statistika kohaselt reisivad välismaale sõitvad ELi kodanikud peamiselt 
Euroopa Liidu piires ning ELi külastavate rahvusvaheliste turistide hulk üha kasvab;

5 ELT C 93, 24.3.2017, lk 336.
6 ELT C 355, 20.10.2017, lk 71.
7 ELT L 326, 11.12.2015, lk 1.
8 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.
9 ELT L 293, 31.10.2008, lk 3.
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D. arvestades, et turism annab ligikaudu 4% liidu SKPst ning kui kõiki turismiga seotud 
sektoreid ka arvesse võtta, on see näitaja juba suurem kui 10%; arvestades, et 
turismisektoril on tohutu mõju tööhõivele, sest selles töötab ligikaudu 12 miljonit 
inimest, mis moodustab vähemalt 5% kõikidest töökohtadest üldse (kui seotud sektoreid 
arvesse võtta, on vastavad arvud 27 miljonit ja peaaegu 12% kõigist töökohtadest), 
lisaks on 20% turismisektori töökohtadest alla 25-aastaste noorte päralt;

E. arvestades, et turismisektor hõlmab äärmiselt erinevaid teenuseid ja ameteid, milles 
liikuvusel on otsustav tähtsus; arvestades, et sektoris domineerivad väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, samuti füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle tegevus on 
turismist sõltuvate piirkondade jaoks väga oluline, sest see parandab tööhõivet ja annab 
tulu;

F. arvestades, et alates Lissaboni lepingu jõustumisest on ELil õigus liikmesriikide 
tegevust turismi vallas toetada ja täiendada; arvestades, et turismile ei ole ELi eelarves 
siiski ühtegi eelarverida ette nähtud, kuigi parlament nõudis oma 14. novembri 2018. 
aasta resolutsioonis, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027 
(parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks), et kestliku turismi jaoks nähtaks ette 
sihtotstarbeline eraldis;

G. arvestades, et Thomas Cooki pankrot tingis üüratu repatrieerimisoperatsiooni, sest enam 
kui 600 000 maailma eri paigus viibivat inimest tuli oma kodumaale tagasi toimetada;

H. arvestades, et Thomas Cooki tegevuse lõpetamine on turismisektorit ja tööhõivet tõsiselt 
kahjustanud; arvestades, et sektori konkurentsivõime parandamiseks ning selleks, et 
Euroopa jääks maailma soosituimaks turismisihtkohaks, mis soodustab majanduskasvu 
ning linnade ja piirkondade kestlikku arengut, on seetõttu vaja võtta sobivaid meetmeid;

I. arvestades, et Thomas Cooki tegevuse lõpetamine on toonud kaasa lennuühenduse 
katkemise mõnede ELi liikmesriikide territooriumide vahel; arvestades, et see mõjutab 
eriti ELi äärepoolsemaid piirkondi ja saari, kus juurdepääsetavus ja ühendused on 
otsustava tähtsusega;

J. arvestades, et Thomas Cooki kokkuvarisemine mõjutab otseselt ligikaudu 22 000 
töötajat Euroopas ja mujal, kes seisavad silmitsi töötusega ega pruugi saada palka, mille 
nad on välja teeninud;

K. arvestades, et reisijatel on õigus ette nähtud teenuseid saada, sest nad on reisi eest 
tasunud juba enne teenuse osutamist; arvestades, et reisijatele tuleb kindlasti anda 
arusaadavat, täpset, õigeaegset ja kõigile kättesaadavat teavet;

1. väljendab tugevat solidaarsust ja toetust kõigi Thomas Cooki töötajate ja nende 
perekondade ning asjaomaste alltöövõtjate suhtes ning peab kahetsusväärseks ettevõtte 
sulgemise kahjulikku mõju kohalikule majandusele ja kogukondadele; nõuab, et võetaks 
meetmeid, et toetada töötajaid ja alltöövõtjaid ning aidata piirkondadel sellest raskest 
majanduslikust ja sotsiaalsest olukorrast väljuda;

2. peab äärmiselt murettekitavaks, et 600 000 inimest on kodust kaugel hätta sattunud ning 
tuhanded kohalikud tarnijad ja tütarettevõtted, kes on enamasti VKEd, on Thomas 
Cooki pankroti tõttu tõsistes finantsraskustes, lisaks on tõsiselt kahjustada saanud ka 
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Euroopa kui maailma peamise turismisihtkoha kuvand ja maine;

3. tunnustab liikmesriike kiire tegutsemise eest hädaolukorra kavade elluviimisel, et 
reisijad tagasi kodumaale toimetada, samuti tööhõivepoliitika meetmete kiire 
rakendamise eest ja muude sammude eest, millega piirata Thomas Cooki pankroti mõju 
turismisektori ja sellega seotud valdkondade töötajatele; palub komisjonil uurida, kuidas 
saaks komisjon tulevikus sarnaste olukordade puhul kiirelt ja tulemuslikult abiks olla;

4. peab kahetsusväärseks, et tööajatel, keda juhtum kõige rohkem mõjutab, on 
pankrotimenetluses tavaliselt vähe mõju ja nõrk läbirääkimispositsioon; rõhutab, et 
töötajate õigust osaleda restruktureerimises ja maksejõuetuse menetlustes on vaja 
suurendada; palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et maksejõuetusest mõjutatud 
töötajatele tagatakse väljateenitud töötasu ja pensionihüvitised;

5. kutsub pädevaid asutusi üles uurima Thomas Cooki pankroti põhjuseid, et ennetada 
tulevasi kriise ja kujundada välja poliitika, mis võimaldaks selles ELi jaoks nii olulises 
sektoris riske vältida või minimeerida; rõhutab, et riiklikud järelevalveasutused peavad 
paremini jälgima lennuettevõtjate finantsolukorda, et Euroopa reisijad ei satuks sellise 
maksejõuetuse ohvriks, arvestades, et 2017. aasta algusest on pankrotti läinud 32 
lennuettevõtjat; tuletab meelde, et määruse (EÜ) nr 1008/2008 suhtes kohaldatakse 
praegu mõju hindamist, ning see sisaldab peatükki lennuettevõtjate kohustuse kohta 
saada lennutegevusluba; kutsub komisjoni üles kaaluma selle määruse läbivaatamist, et 
volitada ametiasutusi lennuettevõtjate finantsolukorda paremini jälgima ja reageerima, 
kui see on kriitiline;

6. julgustab komisjoni hindama pankroti korral maksejõuetust käsitlevat õigusraamistikku, 
kuigi see on äsja läbi vaadatud, ning kutsub liikmesriike üles tagama direktiivi 
2019/1023/EL10 ülevõtmisel töötajatega konsulteerimine ja nende osalemine; rõhutab, et 
selles direktiivis ei tohiks seada esikohale investorite huve tarbijate, maksumaksjate ja 
töötajate huvide arvelt;

7. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles pöörama tähelepanu erinevustele riikide 
maksejõuetusseadustes, mis on Thomas Cooki juhtumiga ilmsiks tulnud ja mis on 
hargmaiste ettevõtete puhul probleemiks;

8. palub komisjonil teha kindlaks ELi rahastamisvahendid, millega saaks kompenseerida 
sektorile ja tarbijatele tekitatud kahju ja aidata parandada sektori konkurentsivõimet, 
teha need vahendid kiiresti ja tõhusalt kättesaadavaks ning tagada tarbijakaitse kõrge 
tase;

9. palub, et komisjon lisaks turismi oma strateegia prioriteetidesse ja nimetaks 
transpordiportfelli ümber „Transpordiks ja turismiks”;

10. rõhutab asjaolu, et ELi liikmesriigid seisavad turismisektoris silmitsi ühiste probleemide 

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1023, mis käsitleb ennetava 
saneerimise raamistikke, võlgadest vabastamist ja äritegevuse keeldu ning saneerimis-, maksejõuetus- ja 
võlgadest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid ning muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 
(ELT L 172, 26.6.2019, lk 18).“
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ja võimalustega sellistes valdkondades nagu kriiside ennetamine ja juhtimine, 
sotsiaalmajanduslik ja keskkonnaalane jätkusuutlikkus, kvaliteetsete töökohtade 
loomine, töötajate kutsealane koolitus ja koolitus, toetus väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele ning tasakaal kohalike kogukondade ja külastajate huvide vahel; 
kordab, kui tähtis on koostada ELi kestliku turismi strateegia koordineeritud ja 
konkreetsete meetmetega; palub, et komisjon eraldaks turismile järgmises eelarve 
projektis eraldi eelarverea, nagu Euroopa Parlament mitmeaastases finantsraamistikku 
aastateks 2021–2027 taotles;

11. juhib tähelepanu sellele, et suurte struktuurimuutuste tõttu töö kaotanud isikud võivad 
saada abi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF); palub, et 
liikmesriigid, keda Thomas Cooki pankrot mõjutab, kasutaksid täielikult ära EGFi 
võimalused, eelkõige seoses VKEde ühistaotlustega; palub, et komisjon menetleks neid 
taotlusi võimalikult kiiresti EGFi määruses sätestatud aja jooksul ning pakuks 
liikmesriikidele vajalikku tuge, kui seda palutakse;

12. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon kaaluksid riigiabi meetmeid, mis võivad 
leevendada negatiivset majanduslikku mõju ettevõtjatele, linnadele, piirkondadele ja 
sihtkohtadele ning tõsiseid tagajärgi tööhõivele; rõhutab, et töötajaid, keda pankrot 
puudutab, tuleb maksejõuetusmenetluses käsitada eelisvõlausaldajatena;

13. tunneb heameelt komisjoni teatise üle „Euroopa lennundusstrateegia: rangete 
sotsiaalstandardite säilitamine ja edendamine“; kutsub siiski komisjoni üles koostama 
lennundussektori jaoks sotsiaalpaketi, et parandada pilootide, salongipersonali ja 
maapealse personali, muude töötajate ja reisijate kaitset; rõhutab sellega seoses, et 
kõnealune sotsiaalpakett peaks hõlmama kaitsesüsteemi, mis annab finantsraskustega 
ettevõtjatele vastavate ametiasutuste järelevalve all ajapikendust, et kaitsta töötajaid ja 
reisijaid ning hõlbustada lennuettevõtja majanduslikku taastumist või üleminekut 
nõuetekohasele sulgemisele;

14. rõhutab kõigi transporditeenuste ja -tegevuste, sealhulgas regulaar-, juhu- ja 
prahtimisteenuste ning transporditeenuste tähtsust turismisektori lahutamatu osana; 
rõhutab asjaolu, et transporditeenused ergutavad kohalikku majandust, toetavad 
töökohtade loomist ning tugevdavad sotsiaal-majanduslikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust; rõhutab sellega seoses, kui olulised on transporditeenused Euroopa 
turismisektori konkurentsivõime parandamisel;

15. rõhutab, et oluline on tagada hästi toimiv transporditeenuste siseturg, säilitada töötajate 
ja tarbijate kõrgetasemeline kaitse ning parandada ettevõtete konkurentsivõimet ja 
turismisektori kestlikkust;

16. rõhutab, et vastastikusel usaldusel ja jagatud vastutusel põhinev pidev sotsiaalne dialoog 
kõigil tasanditel on üks paremaid vahendeid, et leida konsensuslikke lahendusi ja 
ühiseid lähenemisviise restruktureerimise juhtimiseks, ennustamiseks ja ennetamiseks; 
kutsub liikmesriike üles konsulteerima kõigi asjaomaste meetmete väljatöötamisel 
sotsiaalpartneritega; palub, et komisjon määraks riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi 
asutuste ning selle sektori VKEde võetud meetmete põhjal kindlaks parimad tavad, et 
töötada välja ELi ühine turismisektori strateegia;

17. kutsub kõiki pädevaid asutusi üles tagama, et kõik pooled peaksid täielikult kinni 
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töötajate teavitamist ja nendega konsulteerimist käsitlevatest siseriiklikest ja Euroopa 
õigusaktidest, eriti restruktureerimise ajal; toonitab, et äriühingud peavad täitma oma 
õiguslikke kohustusi ELi ja siseriiklike õigusaktide kohaselt, pidades esmatähtsaks 
töötajate õigust teavitamisele ja nendega konsulteerimisele ning võimalust vaadata läbi 
sotsiaalpartnerite pakutud alternatiivid;

18. palub veel kord, et komisjon esitaks pärast sotsiaalpartneritega konsulteerimist 
seadusandliku ettepaneku töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise ning 
restruktureerimise ettevalmistamise ja juhtimise kohta, järgides Euroopa Parlamendi 15. 
jaanuari 2013. aasta resolutsioonis (töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise 
ning restruktureerimise ettevalmistamise ja juhtimise kohta)11 antud üksikasjalikke 
soovitusi;

19. on veendunud, et äriühingud, kes soovivad kasutada siseturu ja Euroopa 
äriühinguõiguse pakutavaid võimalusi, peavad samal ajal kinni pidama demokraatia 
väärtustest töökohal; palub seetõttu komisjonil esitada ettepanek võtta vastu direktiiv, 
millega kehtestatakse uus ja integreeritud struktuur töötajate kaasamiseks Euroopa 
äriühinguvormidesse, sätestatakse kõrged standardid töötajate õigusele saada teavet ja 
konsulteerida ning kehtestatakse ambitsioonikad miinimumnõuded töötajate juhatuse 
tasandil esindamisele; rõhutab, et see uus raamistik peaks saama ühtseks teavitamise, 
konsulteerimise ja juhtkonna tasandi esindatuse aluseks kõigi Euroopa äriühingu 
vormide jaoks ning sellega tuleks kehtestada kohustus võtta kasutusele süsteem 
töötajate esindamiseks juhatuse (ühetasandilise süsteemi puhul) või nõukogu tasandil 
(kahetasandilise süsteemi puhul);

20. kutsub komisjoni ja nõukogu üles hindama võimalusi ja võtma vastu kõik vajalikud 
meetmed, et kaitsta ELi huve ning ennetada ja vältida selliste olukordade kordumist 
tulevikus, ning tegema sellest kogemusest järeldusi, mida võtta arvesse tulevaste 
lennunduslepingute üle peetavatel läbirääkimistel;

21. palub, et komisjon teavitaks Euroopa Parlamenti, kui Thomas Cooki pankroti kohta on 
uut olulist teavet; rõhutab sellega seoses, et on tähtis teada, kas lube väljaandvad 
asutused hindasid Thomas Cooki finantsolukorda, kas nad tuvastasid finantsprobleeme 
ja kas selleks oleks olnud võimalik midagi ette võtta, et vältida tuhandete reisijate 
jätmist kodust kaugele; kutsub komisjoni üles kaaluma võimalust lisada direktiivi 
2015/2302/EL (pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kohta) säte töötajate 
õiguste kohta maksejõuetuse korral;

22. kutsub komisjoni üles kaaluma uusi meetmeid ja mehhanisme, et säilitada ettevõtte 
maksejõuetuse korral tarbijate ja töötajate kaitse; palub, et nõukogu võtaks võimalikult 
kiiresti vastu oma seisukoha määruse (EÜ) nr 261/2004 muutmise kohta lennureisijate 
õiguste jõustamise ja lennuettevõtja vastutuse piiride osas ning toetaks parlamendi 
2014. aasta veebruaris vastu võetud seisukohta; peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei 
ole suutnud viimase viie aasta jooksul kokkuleppele jõuda; palub, et komisjon esitaks 
pärast sotsiaalpartneritega konsulteerimist Florange'i õigusaktiga sarnase õigusakti 
ettepaneku, mis kohustaks ettevõtteid teavitama sulgemise korral töönõukogu, nii et see 
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saaks otsida ettevõttele või objektile ostjat;

23. kordab, et seoses määruse (EÜ) nr 261/2004 muutmisega lennureisijate õiguste 
jõustamise ja lennuettevõtjate vastutuse osas on vaja kohustuslikke mehhanisme, et 
säilitada maksejõuetuse või pankroti korral reisijate kaitse kõrgel tasemel, sealhulgas 
tagatisfondide või kindlustuslepingute loomise kaudu, mille on sõlminud 
lennuettevõtjad ja mis tagavad abi, hüvitamise, kompenseerimise ja marsruudi 
muutmise; rõhutab, et reisijaid, kes broneerisid eraldi teenuse, näiteks ühe lennu, 
peaksid saama sama kaitse nagu reisipaketi broneerinud reisijad, eriti kuna tarbijad 
broneerivad üha enam ainult lende;

24. palub komisjonil kaaluda õigusakti koostamist töötajate kaitsmise kohta maksejõuetuse 
korral, mis puudutab nende koju tagasi toimetamist, seejuures võiks kaaluda spetsiaalse 
fondi loomist sel otstarbel;

25. palub, et komisjon hõlbustaks parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel selle 
kohta, kuidas ettevõtete sulgemisega kõige paremini toime tulla, julgustades neid otsima 
näiteid õigussätetes, et püüda võimaluse korral leida ostja, et ettevõtete saaks tegevust 
jätkata hoolimata algsete omanike otsusest tegevus lõpetada;

26. on veendunud, et tuleks takistada maksustamise vältimist, milleks kasutatakse muu 
hulgas materiaalse vara, immateriaalse vara või teenuste ümberpaigutamist äriühingute 
vahel ebasobiva hinna eest (siirdehinnad) ning mis saab toimuda seetõttu, et Euroopa 
tasandil toimib maksu- ja kaubandusküsimuste koordineerimine puudulikult; nõuab, et 
liikmesriigid teeksid fiskaal-, sotsiaal- ja eelarveküsimustes rohkem koostööd ning 
toimuks lähenemine;

27. rõhutab, et on vaja inimväärset sotsiaalkaitset, mis võimaldab inimestel jääda 
majanduslikult aktiivseks ja elada väärikalt; palub liikmesriikidel tagada töö kaotanud 
inimestele piisavad töötushüvitised, samuti kutselase koolituse ja mentorlusteenuste 
pakkumise, pöörates erilist tähelepanu madala kvalifikatsiooniga töötajatele ja 
töötajatele, kes on vanemad kui 50 aastat;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


