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B9-0119/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Thomas Cook -konsernin konkurssin kielteisistä 
vaikutuksista EU:n matkailualaan
(2019/2854(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

− ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 6 artiklan 
ensimmäisen kohdan d alakohdan,

− ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 195 artiklan,

− ottaa huomioon matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua 
koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 
11. helmikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
261/20041,

− ottaa huomioon 19. lokakuuta 2007 annetun komission tiedonannon ”Kestävää ja 
kilpailukykyistä eurooppalaista matkailua koskeva toimintaohjelma” 
(COM(2007)0621),

− ottaa huomioon 30. kesäkuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa, 
maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet” 
(COM(2010)0352),

− ottaa huomioon kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston 
direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY 
kumoamisesta 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/83/EU2,

− ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman lentomatkustajien 
oikeuksien soveltamisesta ja toimivuudesta3,

− ottaa huomioon 18. maaliskuuta 2013 annetun komission tiedonannon 
”Lentomatkustajien suoja lentoyhtiön maksukyvyttömyystapauksessa” 
(COM(2013)0129), jossa komissio on esittänyt matkustajien suojan parantamiseen 
lentoyhtiön maksukyvyttömyystapauksessa tähtääviä toimenpiteitä, joihin kuuluu muun 
muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 
täytäntöönpanon parantaminen,

1 EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1.
2 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64.
3 EUVL C 257 E, 6.9.2013, s. 1.
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− ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 
1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/20134 (EGR-asetus),

− ottaa huomioon 20. helmikuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Eurooppalainen 
strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja varten” (COM(2014)0086),

− ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 5. helmikuuta 2014 vahvistamansa kannan 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajille heidän 
lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja heidän matkatavaroidensa 
ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta5,

− ottaa huomioon 29. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Matkailun 
edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja ajatukset”6,

− ottaa huomioon matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä 25. marraskuuta 
2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/23027 ja 
erityisesti sen 13 artiklan, joka koskee vastuuta matkapaketin toteuttamisesta, 
16 artiklan, joka koskee avustamisvelvoitetta, sekä V luvun, jossa säädetään 
matkustajien suojasta matkanjärjestäjän tai matkanvälittäjän maksukyvyttömyyden 
varalta,

− ottaa huomioon 14. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen 
saavuttamiseksi8,

− ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Ilmailustrategia 
Euroopalle: korkeiden sosiaalisten standardien ylläpitäminen ja edistäminen” 
(COM(2019)0120),

− ottaa huomioon 27. toukokuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät matkailualan 
kilpailukyvystä EU:n kestävän kasvun, työllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistäjänä seuraavalla vuosikymmenellä,

− ottaa huomioon lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 
24. syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1008/20089,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

4 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
5 EUVL C 93, 24.3.2017, s. 336.
6 EUVL C 355, 20.10.2017, s. 71.
7 EUVL L 326, 11.12.2015, s. 1.
8 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0449.
9 EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3.
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A. toteaa, että brittiläinen Thomas Cook, joka on maailman toiseksi suurin 
matkanjärjestäjäyritys, on mennyt konkurssiin ja että tällä on erittäin kielteisiä 
vaikutuksia talouteen, EU:n sisämarkkinoihin, työllisyyteen, kuluttajien luottamukseen 
ja henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen koko EU:ssa ja sen ulkopuolella;

B. huomauttaa, että matkailualaan kohdistuvia vaikutuksia pahentaa Yhdistyneen 
kuningaskunnan EU-eroon liittyvä epävarmuus;

C. ottaa huomioon, että tilastotietojen mukaan useimmat ulkomaille matkustavat EU:n 
kansalaiset matkustavat EU:n sisällä ja EU:hun saapuvien kansainvälisten 
matkailijoiden määrä kasvaa koko ajan;

D. toteaa, että matkailun osuus unionin BKT:sta on noin 4 prosenttia ja yli 10 prosenttia, 
jos huomioon otetaan kaikki matkailuun liittyvät sektorit; huomauttaa, että matkailuala 
on myös merkittävä työllisyyden edistäjä, sillä se työllistää lähes 12 miljoonaa 
työntekijää ja sen osuus kaikista työpaikoista on vähintään 5 prosenttia (alalla on yli 
27 miljoonaa työntekijää ja sen osuus kaikista työpaikoista on lähes 12 prosenttia, jos 
otetaan huomioon yhteydet muihin sektoreihin) ja alle 25-vuotiaiden nuorten 
työpaikoista 20 prosenttia;

E. huomauttaa, että matkailuala käsittää hyvin monenlaisia palveluja ja ammatteja, joissa 
liikkuvuudella on keskeinen merkitys; ottaa huomioon, että alaa hallitsevat pienet ja 
keskisuuret yritykset sekä itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka toiminnallaan luovat 
työpaikkoja ja vaurautta matkailusta vahvasti riippuvaisilla alueilla;

F. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen tultua voimaan EU:lla on ollut toimivaltaa 
tukea tai täydentää jäsenvaltioiden toimia matkailun alalla; toteaa kuitenkin, että 
matkailulla ei ole EU:n talousarviossa erillistä budjettikohtaa, jollaista parlamentti pyysi 
14. marraskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen 
saavuttamiseksi, ja huomauttaa pyytäneensä päätöslauselmassa ottamaan käyttöön 
erityismäärärahan kestävää matkailua varten;

G. ottaa huomioon, että Thomas Cookin mentyä konkurssiin yli 600 000 ihmistä on 
jouduttu kuljettamaan takaisin kotiin eri puolilta maailmaa mittavassa operaatiossa;

H. toteaa, että Thomas Cookin toiminnan päättyminen on aiheuttanut vakavaa taloudellista 
vahinkoa matkailualalle ja työllisyydelle; toteaa tilanteen edellyttävän asianmukaisia 
toimenpiteitä, jotta voidaan parantaa alan kilpailukykyä ja varmistaa, että Eurooppa 
pysyy maailman tärkeimpänä matkailukohteena, millä edesautetaan myös kaupunkien ja 
alueiden kasvua ja kestävää kehitystä;

I. huomauttaa, että Thomas Cookin toiminnan päättyminen on heikentänyt EU:n 
jäsenvaltioiden joidenkin alueiden lentoyhteyksiä; toteaa, että tämä on vaikuttanut 
etenkin EU:n syrjäisimpiin alueisiin ja saarialueisiin, joilla saavutettavuudella ja 
liikenneyhteyksillä on keskeinen merkitys;

J. ottaa huomioon, että Thomas Cookin konkurssi vaikuttaa Euroopassa ja sen 
ulkopuolella suoraan noin 22 000 työntekijään, joita uhkaa nyt työttömyys ja jotka eivät 
välttämättä saa jo ansaitsemiaan palkkoja;
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K. toteaa, että matkustajilla on oikeus sovitun mukaiseen palvelusuoritukseen, varsinkin 
kun he ovat jo maksaneet lipun hinnan ennen palvelun tarjoamista; toteaa, että 
matkustajille on ehdottomasti annettava ymmärrettäviä, täsmällisiä ja oikea-aikaisia 
tietoja, jotka ovat kaikkien saatavilla;

1. ilmaisee myötätuntonsa ja tukensa kaikille Thomas Cookin työntekijöille ja heidän 
perheilleen sekä osapuolina oleville alihankkijoille ja pitää valitettavina yhtiön 
konkurssin paikallisille talouksille ja yhteisöille aiheuttamia haittoja; kehottaa 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla tuetaan näitä työntekijöitä ja alihankkijoita sekä 
autetaan asianomaisia alueita selviämään tästä vaikeasta taloudellisesta ja sosiaalisesta 
tilanteesta;

2. on erittäin huolissaan siitä, että Thomas Cookin konkurssin vuoksi 600 000 matkailijaa 
on joutunut odottamaan kotiinpaluuta ja tuhansille paikallisille alihankkijoille ja 
tytäryrityksille, jotka ovat enimmäkseen pk-yrityksiä, on aiheutunut vakavia 
taloudellisia vaikeuksia, sekä siitä, että konkurssilla on tuhoisia vaikutuksia Euroopan 
imagoon ja maineeseen maailman tärkeimpänä matkailukohteena;

3. on tyytyväinen siihen, että jäsenvaltiot ovat kiireellisesti ottaneet käyttöön 
varasuunnitelmia matkailijoiden kotiuttamiseksi ja toteuttaneet pikaisesti 
työvoimapoliittisia ja muita toimenpiteitä rajoittaakseen Thomas Cookin konkurssin 
vaikutuksia matkailualan ja siihen liittyvien toimialojen työntekijöihin; kehottaa 
komissiota tutkimaan, miten se voisi toimia nopeasti ja tehokkaasti vastaavassa 
tilanteessa tulevaisuudessa;

4. pitää valitettavana, että työntekijöillä, joihin konkurssi eniten vaikuttaa, on yleensä vain 
vähän vaikutusvaltaa tai neuvotteluvoimaa konkurssimenettelyissä; korostaa, että on 
tarpeen parantaa työntekijöiden osallistumisoikeuksia uudelleenjärjestely- ja 
maksukyvyttömyysmenettelyissä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, 
että konkurssitilanteessa työntekijät saavat jo ansaitsemansa palkat ja eläke-etuudet;

5. kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tutkimaan Thomas Cookin konkurssin syitä, jotta 
voitaisiin ennakoida tulevia kriisejä ja ottaa käyttöön politiikkatoimia, joilla ehkäistään 
tai minimoidaan riskejä tällä EU:n kannalta erittäin tärkeällä alalla; tähdentää, että 
kansallisten valvontaviranomaisten on seurattava nykyistä paremmin lentoyhtiöiden 
taloudellista tilannetta, jotta eurooppalaiset matkailijat eivät joutuisi tällaisten 
konkurssien uhriksi, kun otetaan huomioon, että vuoden 2017 alusta on mennyt 
konkurssiin 32 lentoyhtiötä; palauttaa mieliin, että asetuksesta (EY) N:o 1008/2008 
tehdään parhaillaan vaikutustenarviointia, jossa käsitellään muun muassa lentoyhtiöiden 
velvoitetta hankkia liikennelupa; kehottaa komissiota harkitsemaan tämän asetuksen 
tarkistamista, jotta viranomaisilla olisi valtuudet entistä paremmin valvoa ja seurata 
lentoyhtiöiden taloudellista tilannetta ja myös puuttua siihen, jos tilanne on kriittinen;

6. kannustaa komissiota arvioimaan maksukyvyttömyyttä koskevaa lainsäädäntökehystä 
konkurssitapauksissa, vaikka sitä onkin äskettäin tarkistettu, ja kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan työntekijöiden kuulemisen ja osallistumisen, kun ne saattavat direktiivin 
(EU) 2019/102310 osaksi kansallista lainsäädäntöään; katsoo, että tässä direktiivissä ei 

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1023, annettu 20. kesäkuuta 2019, ennaltaehkäiseviä 
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pitäisi asettaa sijoittajien etuja kuluttajien, asiakkaiden, veronmaksajien ja 
työntekijöiden etujen edelle;

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan huomioon kansallisen 
maksukyvyttömyyslainsäädännön erot, jotka tulivat selvästi ilmi Thomas Cookin 
tapauksessa ja jotka ovat ongelmallisia monikansallisten yhtiöiden ollessa kyseessä;

8. kehottaa komissiota määrittämään sekä antamaan nopeasti ja tehokkaasti käyttöön EU:n 
rahoitusvälineet, joilla voitaisiin korvata alalle ja kuluttajille aiheutuva haitta ja joiden 
avulla voitaisiin osaltaan parantaa alan kilpailukykyä sekä taata kuluttajansuojan korkea 
taso;

9. kehottaa komissiota sisällyttämään matkailun sen strategian prioriteetteihin ja 
nimeämään liikenteen vastuualueen uudelleen ”Liikenteeksi ja matkailuksi”;

10. korostaa, että EU:n jäsenvaltioilla on matkailualalla yhteisiä haasteita ja 
mahdollisuuksia, joita ovat esimerkiksi kriisien ennaltaehkäisy ja hallinta, 
sosioekonominen ja ympäristön kestävyys, laadukkaiden työpaikkojen luominen, 
työntekijöiden ammatillinen osaaminen ja koulutus, pk-yritysten tukeminen ja oikean 
tasapainon löytäminen paikallisten yhteisöjen ja matkailijoiden etujen välille; toistaa, 
että on tärkeää laatia kestävää matkailua koskeva EU:n strategia, joka sisältää 
koordinoituja ja konkreettisia toimenpiteitä; kehottaa komissiota sisällyttämään 
seuraavaan talousarvioesitykseen erillisen budjettikohdan matkailualaa varten, kuten 
parlamentti pyysi päätöslauselmassaan monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027;

11. palauttaa mieliin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tarjoamat mahdollisuudet 
huomattavien rakenteellisten muutosten takia vähennetyille työntekijöille; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, joihin Thomas Cookin konkurssi vaikuttaa, hyödyntämään 
täysimääräisesti EGR:n tarjoamia mahdollisuuksia, erityisesti kun on kyse pk-yritysten 
kollektiivisista hakemuksista; kehottaa komissiota käsittelemään nämä hakemukset 
mahdollisimman nopeasti EGR-asetuksessa säädetyssä aikataulussa ja antamaan 
jäsenvaltioille pyydettäessä tarvittavaa tukea;

12. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota harkitsemaan valtiontukitoimenpiteitä, joilla 
voitaisiin lievittää yrityksiin, kaupunkeihin, alueisiin ja matkakohteisiin kohdistuvia 
kielteisiä taloudellisia vaikutuksia sekä vakavia seurauksia työllisyydelle; korostaa, että 
konkurssista kärsiviä työntekijöitä on pidettävä etuoikeutettuina velkojina 
maksukyvyttömyysmenettelyssä;

13. on tyytyväinen komission tiedonantoon ”Ilmailustrategia Euroopalle: korkeiden 
sosiaalisten standardien ylläpitäminen ja edistäminen”; kehottaa silti komissiota 
toteuttamaan ilmailualan sosiaalipaketin, jonka tarkoituksena on suojella lentäjiä, 
matkustamomiehistöä ja maahenkilöstöä, muita työntekijöitä ja matkustajia; korostaa 
tältä osin, että tähän sosiaalipakettiin pitäisi sisältyä suojelujärjestelmä, jossa 
taloudellisissa vaikeuksissa oleville lentoyhtiöille annetaan armonaikaa 

uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, veloista vapauttamisesta ja elinkeinotoiminnan harjoittamiskiellosta 
sekä toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen 
tehostamiseksi sekä direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta (EUVL L 172, 26.6.2019, s. 18).
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vastuuviranomaisten valvonnassa niin, että voidaan suojella työntekijöitä ja matkustajia 
ja helpottaa joko lentoyhtiön taloudellista elpymistä tai siirtymää toiminnan 
lopettamiseksi hallitusti;

14. painottaa kaikentyyppisten liikennepalvelujen ja -toimintojen merkitystä, mukaan 
lukien reitti-, satunnais-, tilaus- ja vuokraliikenteen palvelut, ja pitää niitä matkailualan 
olennaisena osana; tähdentää, että liikennepalvelut piristävät paikallistaloutta, tukevat 
työllisyyden kasvua ja lujittavat sosioekonomista ja alueellista yhteenkuuluvuutta; 
korostaa tältä osin liikennepalvelujen merkitystä Euroopan matkailualan kilpailukyvyn 
parantamisessa;

15. korostaa, että on tärkeää turvata hyvin toimivat liikennepalvelujen sisämarkkinat, 
säilyttää työntekijöiden suojelun ja kuluttajansuojan korkea taso ja parantaa 
matkailualan yritysten kilpailukykyä sekä kestävyyttä;

16. korostaa, että kaikilla tasoilla käytävä, molemminpuoliseen luottamukseen ja vastuun 
jakamiseen perustuva jatkuva työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on parhaita keinoja 
löytää sovintoratkaisuja ja yhteinen näkemys, kun ennakoidaan, ehkäistään ja 
hallinnoidaan uudelleenjärjestelyprosesseja; kehottaa jäsenvaltioita kuulemaan 
työmarkkinaosapuolia kaikkien asiaankuuluvien toimenpiteiden valmistelussa; pyytää 
komissiota määrittämään parhaita käytäntöjä kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten soveltamien toimenpiteiden perusteella samoin kuin alan pk-yritysten 
toteuttamien toimenpiteiden perusteella, jotta matkailualalle voidaan laatia EU:n 
yhteinen strategia;

17. kehottaa toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan, että kaikki osapuolet noudattavat 
työntekijöiden oikeutta saada tietoja ja tulla kuulluksi koskevia kansallisia ja unionin 
säännöksiä kaikilta osin, erityisesti uudelleenjärjestelyn yhteydessä; korostaa, että 
yritysten on täytettävä unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaiset oikeudelliset 
velvoitteensa ja asetettava etusijalle työntekijöiden oikeus saada tietoja ja tulla kuulluksi 
sekä mahdollisuus tarkastella työmarkkinaosapuolten esittämiä vaihtoehtoja;

18. kehottaa jälleen komissiota esittämään asiaankuuluvia työmarkkinaosapuolia kuultuaan 
ehdotuksen säädökseksi, joka koskee työntekijöiden oikeutta saada tietoja ja tulla 
kuulluksi sekä rakennemuutoksen ennakointia ja hallintaa, niiden yksityiskohtaisten 
suositusten mukaisesti, jotka esitettiin parlamentin 15. tammikuuta 2013 antamassa 
päätöslauselmassa suosituksista komissiolle työntekijöille tiedottamisesta ja heidän 
kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoinnista ja hallitsemisesta11;

19. katsoo, että jos yritykset haluavat hyödyntää sisämarkkinalainsäädännön ja 
eurooppalaisen yhtiöoikeuden tarjoamia mahdollisuuksia, niiden on samalla 
sitouduttava noudattamaan työpaikkademokratian arvoja; kehottaakin komissiota 
esittämään ehdotuksen direktiiviksi, jolla otetaan käyttöön uusi integroitu järjestelmä 
työntekijöiden osallistumisen varmistamiseksi eurooppalaisissa yhtiömuodoissa ja jossa 
asetetaan työntekijöiden oikeutta saada tietoja ja tulla kuulluksi koskevat korkeatasoiset 
vaatimukset ja otetaan käyttöön työntekijöiden edustusta johtokuntatasolla koskevat 
vähimmäisvaatimukset; korostaa, että tästä uudesta kehyksestä pitäisi tulla vertailukohta 

11 EUVL C 440, 30.12.2015, s. 23.
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tiedottamiselle, kuulemiselle ja johtokuntatason edustukselle kaikissa eurooppalaisissa 
yhtiömuodoissa ja että siihen pitäisi sisällyttää velvoite ottaa käyttöön järjestelmä 
työntekijöiden edustukselle hallituksessa (yksitasoisissa järjestelmissä) tai 
hallintoneuvostossa (kaksitasoisissa järjestelmissä);

20. kehottaa komissiota ja neuvostoa arvioimaan ja hyväksymään kaikki toimenpiteet, jotka 
ovat tarpeen EU:n etujen puolustamiseksi ja vastaavien tilanteiden estämiseksi ja 
välttämiseksi tulevaisuudessa, ja ottamaan tästä tapauksesta oppia tulevia 
lentoliikennesopimusneuvotteluja silmällä pitäen;

21. kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille kaikki olennaiset uudet tiedot Thomas 
Cookin konkurssista; pitää erityisen tärkeänä saada tietää, olivatko asiaankuuluvat 
lupaviranomaiset arvioineet Thomas Cookin taloudellisen tilanteen, havaittiinko 
taloudellisia ongelmia ja olisiko mitenkään voitu estää sitä, että tuhannet ihmiset eivät 
yhtäkkiä päässeetkään matkustamaan kotiin; kehottaa komissiota harkitsemaan, että 
matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä annettuun direktiiviin (EU) 
2015/2302 sisällytettäisiin säännös, jossa vahvistetaan työntekijöiden oikeudet 
maksukyvyttömyystapauksessa;

22. kehottaa komissiota harkitsemaan muita toimenpiteitä ja mekanismeja, joiden avulla 
voidaan säilyttää työntekijöiden suojelun ja kuluttajansuojan korkea taso 
konkurssitapauksessa; kehottaa neuvostoa vahvistamaan kantansa asetuksen (EY) N:o 
261/2004 muuttamiseen lentomatkustajien oikeuksien ja lentoliikenteen harjoittajien 
korvausvastuun rajoitusten täytäntöönpanon osalta mahdollisimman pian ja tukemaan 
parlamentin helmikuussa 2014 vahvistamaa kantaa; pitää valitettavana, ettei neuvosto 
ole kyennyt pääsemään sopimukseen viidessä vuodessa; kehottaa komissiota esittämään 
asiaankuuluvia työmarkkinaosapuolia kuultuaan ehdotuksen nk. Florange-lakia 
muistuttavaksi säädökseksi, jolla yritykset velvoitetaan sulkemistapauksessa 
tiedottamaan asiasta yritysneuvostolle, jotta se voi yrittää löytää ostajan yritykselle tai 
tuotantolaitokselle;

23. toistaa, että muutettaessa asetusta (EY) N:o 261/2004 lentomatkustajien oikeuksien ja 
lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuun täytäntöönpanon osalta tarvitaan pakollisia 
mekanismeja, joiden avulla voidaan säilyttää matkustajien suojelun korkea taso 
maksukyvyttömyys- tai konkurssitapauksessa, esimerkiksi siten, että lentoyhtiöt ottavat 
käyttöön takuurahastoja tai vakuutussopimuksia taatakseen avun, lipun hinnan 
palautuksen, korvauksen ja uudelleenreitityksen; korostaa, että yksittäisen palvelun, 
kuten yhden lennon, varanneita matkustajia olisi suojeltava aivan samoin kuin 
matkapaketin varanneita matkustajia, etenkin kun kuluttajat yhä useammin varaavat 
vain pelkän lennon;

24. kehottaa komissiota harkitsemaan lainsäädäntöä työntekijöiden suojelusta 
maksukyvyttömyystapauksessa kotiuttamisen osalta, mukaan lukien erityisrahaston 
perustaminen tähän tarkoitukseen;

25. kehottaa komissiota harkitsemaan, että se helpottaisi parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
jäsenvaltioiden välillä siitä, miten voitaisiin parhaiten käsitellä yritysten sulkemista, ja 
kannustaisi niitä etsimään lainsäädännön puitteissa esimerkkejä niin, että voitaisiin 
mahdollisuuksien mukaan ryhtyä etsimään yritykselle ostajaa ja pitää yritys 
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toiminnassa, vaikka alkuperäiset omistajat ovat päättäneet toiminnan lopettamisesta;

26. katsoo, että verojen välttely esimerkiksi siirtämällä aineellista ja aineetonta omaisuutta 
tai palveluja yritysten välillä alhaisin hinnoin (siirtohinnat) olisi estettävä ja että tällaiset 
käytännöt johtuvat unionin tason puutteellisesta koordinoinnista verotus- ja 
kauppakysymyksissä; kehottaa lisäämään jäsenvaltioiden yhteistyötä ja lähentymistä 
vero-, sosiaali- ja budjettiasioissa;

27. korostaa, että tarvitaan kunnollista sosiaaliturvaa, jonka avulla ihmiset voivat pysyä 
osana työvoimaa ja elää ihmisarvoista elämää; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
riittävän työttömyysavustuksen sekä ammatillista koulutusta ja mentorointipalveluja 
työpaikkansa menettäneille, erityisesti alhaisen osaamistason ja yli 50-vuotiaille 
työntekijöille;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


