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B9-0119/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de negatieve gevolgen van het faillissement 
van Thomas Cook voor het toerisme in de EU
(2019/2854(RSP))

Het Europees Parlement,

− gezien artikel 6, punt d), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

− gezien artikel 195 van het VWEU,

− gezien Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelĳke regels inzake compensatie en 
bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige vertraging 
van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/911,

− gezien de Mededeling van de Commissie van 19 oktober 2007 getiteld “Een agenda 
voor een duurzaam en concurrerend Europees toerisme” (COM(2007)0621),

− gezien de Mededeling van de Commissie van 30 juni 2010 getiteld “Europa, toeristische 
topbestemming in de wereld – een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa” 
(COM(2010)0352),

− gezien Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de 
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad2,

− gezien zijn resolutie van 29 maart 2012 over de werking en toepassing van verworven 
rechten van luchtreizigers3,

− gezien de Mededeling van de Commissie van 18 maart 2013 getiteld 
“Passagiersbescherming in geval van insolventie van luchtvaartmaatschappijen” 
(COM(2013)0129), waarin zij de maatregelen ter verbetering van de bescherming van 
passagiers in geval van insolventie van luchtvaartmaatschappijen uiteenzet, waaronder 
een betere handhaving van Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad,

− gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
(2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006 (de “EFG-

1 PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1.
2 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64.
3 PB C 257E van 6.9.2013, blz. 1.
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verordening”)4,

− gezien de Mededeling van de Commissie van 20 februari 2014 getiteld “Europese 
strategie voor meer groei en werkgelegenheid in kust- en maritiem toerisme” 
(COM(2014)0086),

− gezien zijn standpunt in eerste lezing van 5 februari 2014 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten en van Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de 
aansprakelijkheid van luchtvervoerders voor het luchtvervoer van passagiers en hun 
bagage5,

− gezien zijn resolutie van 29 oktober 2015 over nieuwe uitdagingen en concepten voor 
de bevordering van toerisme in Europa6,

− gezien Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen7, in het 
bijzonder artikel 13 (over de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
pakketreis), artikel 16 (over de verplichting bijstand te bieden), en hoofdstuk V (over de 
bescherming van reizigers in geval van insolventie van een organisator of 
doorverkoper),

− gezien zijn resolutie van 14 november 2018 over het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord8,

− gezien de Mededeling van de Commissie van 1 maart 2019 getiteld “Luchtvaartstrategie 
voor Europa: handhaving en bevordering van hoge sociale normen” (COM(2019)0120),

− gezien de conclusies van de Raad van 27 mei 2019 over het concurrentievermogen van 
de toeristische sector als motor voor duurzame groei, banen en sociale cohesie in de EU 
voor het volgende decennium,

− gezien Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van 
luchtdiensten in de Gemeenschap9,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het faillissement van het Britse bedrijf Thomas Cook, de op één na 
grootste reisorganisator in de wereld, enorme negatieve gevolgen heeft voor de 
economie, de interne markt van de EU, de werkgelegenheid, het 

4 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.
5 PB C 93 van 24.3.2017, blz. 336.
6 PB C 355 van 20.10.2017, blz. 71.
7 PB L 326 van 11.12.2015, blz. 1.
8 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0449.
9 PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3.
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consumentenvertrouwen en het vrij verkeer van personen in de EU en daarbuiten;

B. overwegende dat deze gevolgen voor de toeristische sector nog worden vergroot door 
de onzekerheid over de terugtrekking van het VK uit de EU;

C. overwegende dat de statistieken laten zien dat de meeste burgers van de EU die een reis 
naar het buitenland maken dit binnen de EU doen, en dat het aantal internationale 
toeristen die de EU bezoeken zal blijven stijgen;

D. overwegende dat het toerisme goed is voor zo’n 4 % van het bbp van de Unie, en voor 
meer dan 10 % indien alle sectoren die verband houden met het toerisme in aanmerking 
worden genomen; overwegende dat de toeristische sector tevens een essentiële motor 
voor de werkgelegenheid is met bijna 12 miljoen werknemers en ten minste 5 % van de 
totale werkgelegenheid (meer dan 27 miljoen werknemers en bijna 12 % van de totale 
werkgelegenheid wanneer de relatie met andere sectoren wordt meegerekend), alsmede 
20 % van de banen die door jongeren onder de 25 jaar worden ingenomen;

E. overwegende dat de toeristische sector veel verschillende diensten en beroepen omvat, 
waarbij mobiliteit van cruciaal belang is; overwegende dat de sector vooral wordt 
gedomineerd door kleine en middelgrote ondernemingen, en zelfstandigen, wier 
activiteiten werkgelegenheid en welvaart creëren in regio’s die zeer afhankelijk van het 
toerisme zijn;

F. overwegende dat de EU sedert de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 
bevoegd is voor het ondersteunen of aanvullen van maatregelen van de lidstaten op het 
gebied van het toerisme; overwegende dat het toerisme echter geen specifieke lijn in de 
EU-begroting heeft, zoals gevraagd door het Parlement in zijn resolutie van 14 
november 2018 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het 
Parlement met betrekking tot een akkoord, waarin het Parlement aandringt op de 
invoering van een specifieke toewijzing voor duurzaam toerisme;

G. overwegende dat de beëindiging van de activiteiten van Thomas Cook een enorme 
operatie voor de repatriëring van meer dan 600 000 mensen vanuit verschillende 
plaatsen in de wereld naar hun plaatsen van oorsprong heeft gevergd;

H. overwegende dat de stopzetting van de activiteiten van Thomas Cook ernstige 
economische schade aan de toeristische sector en de werkgelegenheid heeft toegebracht; 
overwegende dat dit passende maatregelen vergt ter verbetering van het 
concurrentievermogen van de sector en de handhaving van Europa als toeristische 
bestemming nummer één van de wereld, en als een motor voor groei en duurzame 
ontwikkeling van de steden en regio’s van Europa;

I. overwegende dat de stopzetting van de activiteiten van Thomas Cook betekent dat 
sommige regio’s van de lidstaten van de EU niet langer per vliegtuig bereikbaar zijn; 
overwegende dat dit zich met name doet voelen in de perifere en de eilandregio’s van de 
EU, waarvoor toegankelijkheid en verbindingen cruciaal zijn;

J. overwegende dat het faillissement van Thomas Cook directe gevolgen heeft voor 
ongeveer 22 000 werknemers in Europa en daarbuiten, die hun baan dreigen te verliezen 
en misschien wel niet meer zullen worden betaald voor reeds verricht werk;
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K. overwegende dat de reizigers recht hebben op de verlening van de diensten als gepland, 
in het bijzonder aangezien zij reeds de prijs van het ticket hebben betaald voordat de 
dienst is verleend; overwegende dat het van essentieel belang is de reizigers 
begrijpelijke, nauwkeurige en tijdige informatie te bieden die voor iedereen toegankelijk 
is;

1. betuigt zijn solidariteit met en steun aan alle werknemers van Thomas Cook en hun 
families, alsook aan de betrokken onderaannemers, en betreurt de schadelijke effecten 
van de stopzetting van de activiteiten op de lokale economieën en gemeenschappen; 
dringt aan op maatregelen om deze werknemers en de onderaannemers, alsook de 
getroffen regio’s, te helpen om uit deze moeilijke economische en sociale situatie te 
geraken;

2. is zeer verontrust over de 600 000 mensen die ver van huis vastzitten en over de 
duizenden plaatselijke dienstverleners en dochterondernemingen, waarvan de meeste 
kmo’s, die in ernstige financiële moeilijkheden zijn geraakt als gevolg van de 
beëindiging van de activiteiten van Thomas Cook, alsmede over de schadelijke 
gevolgen hiervan voor het imago en de reputatie van Europa als belangrijkste 
toeristische bestemming van de wereld;

3. prijst de lidstaten voor de snelheid waarmee zij noodplannen voor de repatriëring van de 
betrokken reizigers hebben geïmplementeerd, alsook voor de rappe tenuitvoerlegging 
van werkgelegenheids- en andere maatregelen gericht op het beperken van de gevolgen 
van het faillissement van Thomas Cook voor de werknemers in de toeristische en 
aanverwante sectoren; verzoekt de Commissie na te gaan op welke wijze zij snel en 
doeltreffend kan helpen wanneer zich in de toekomst een vergelijkbare situatie 
voordoet;

4. betreurt het dat de werknemers, die in dit soort situaties het zwaarst worden getroffen, 
bij faillissementsprocedures in de regel weinig invloed hebben of gewicht in de schaal 
leggen; beklemtoont dat het belangrijk is de participatierechten van de werknemers bij 
herstructurerings- en insolventieprocedures te verbeteren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat werknemers die met een insolventie worden 
geconfronteerd daadwerkelijk worden betaald voor reeds verricht werk en hun 
pensioenrechten niet verliezen;

5. doet een beroep op de bevoegde autoriteiten om de redenen van het faillissement van 
Thomas Cook te analyseren om op toekomstige crises te anticiperen, en 
beleidsmaatregelen vast te stellen ter voorkoming en beperking van de risico’s in een 
sector die zo belangrijk voor de EU is; onderstreept dat de nationale controle-instanties 
de financiële gezondheid van luchtvaartmaatschappijen beter in de gaten moeten 
houden om te voorkomen dat Europese passagiers het slachtoffer worden van 
faillissementen als dat van Thomas Cook, in de wetenschap dat sinds het begin van 
2017 32 luchtvaartmaatschappijen de boeken hebben moeten sluiten; wijst erop dat 
Verordening (EG) 1008/2008 op dit moment het onderwerp van een effectbeoordeling 
is, waaronder een deel betreffende de verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om 
een vergunning te verkrijgen; verzoekt de Commissie te overwegen deze verordening te 
herzien, teneinde de autoriteiten instrumenten te bieden om de financiële situatie van 
luchtvaartmaatschappijen beter te kunnen monitoren en controleren, en om in het geval 
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van ernstige problemen te kunnen ingrijpen;

6. spoort de Commissie aan het wettelijk kader voor insolventie in geval van een 
faillissement tegen het licht te houden, hoewel het zojuist is herzien, en verzoekt de 
lidstaten de werknemers te raadplegen over en te betrekken bij de omzetting in nationaal 
recht van Richtlijn (EU) 2019/102310; is van oordeel dat deze richtlijn de belangen van 
de investeerders niet zwaarder mag laten wegen dan die van de consumenten, de 
klanten, de belastingbetalers en de werknemers;

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie na te denken over de verschillen tussen de 
nationale insolventiewetgevingen, die aan het licht zijn gekomen in het geval van 
Thomas Cook en die in het geval van multinationals tot problemen leiden;

8. verzoekt de Commissie grotere bekendheid te geven aan en in de praktijk te zorgen voor 
snelle en doeltreffende toegang tot de financiële instrumenten van de EU waarmee de 
aan de sector en aan de consumenten toegebrachte schade kan worden gecompenseerd, 
en die kunnen bijdragen tot verbetering van het concurrentievermogen van de sector en 
waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming;

9. verzoekt de Commissie toerisme op te nemen in de lijst van prioriteiten van haar 
strategie, en de portefeuille Vervoer om te dopen tot portefeuille Vervoer en Toerisme;

10. geeft aan dat de lidstaten van de EU in de toeristische sector met gemeenschappelijke 
uitdagingen en kansen te maken hebben, zoals crisispreventie en -beheer, 
sociaaleconomische en milieuduurzaamheid, het scheppen van kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid, de ontwikkeling van vaardigheden en de opleiding van 
werknemers, ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen, en het vinden 
van een evenwicht tussen de belangen van de plaatselijke gemeenschappen en de 
bezoekers; herhaalt eens te meer het belang van het ontwikkelen van een EU-strategie 
voor duurzaam toerisme, met gecoördineerde en concrete maatregelen; verzoekt de 
Commissie in haar volgende ontwerpbegroting een specifieke begrotingslijn voor 
toerisme te creëren, zoals gevraagd door het Europees Parlement voor het volgende 
meerjarig financieel kader 2021-2027;

11. wijst op de mogelijkheden die het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
(EFG) biedt voor werknemers die hun baan verliezen als gevolg van grote structurele 
veranderingen; verzoekt de lidstaten die met de gevolgen van het faillissement van 
Thomas Cook worden geconfronteerd volledig van die mogelijkheden gebruik te 
maken, met name wat collectieve aanvragen van kmo’s betreft; verzoekt de Commissie 
deze aanvragen zo snel mogelijk te behandelen binnen de door de EFG-verordening 
vastgestelde termijnen, en de lidstaten in kwestie de noodzakelijke ondersteuning te 
bieden wanneer zij daarom vragen;

12. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan te overwegen staatssteun toe te kennen 

10 Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve 
herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden en betreffende maatregelen 
ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van 
schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132, PB L 172 van 26.6.2019, blz. 18.
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waarmee de negatieve economische gevolgen voor de getroffen bedrijven, steden, 
regio’s en bestemmingen, alsmede de ernstige gevolgen voor de werkgelegenheid, 
kunnen worden verlicht; onderstreept dat getroffen werknemers in 
insolventieprocedures als preferente crediteuren moeten worden behandeld;

13. verwelkomt de Mededeling van de Commissie getiteld “Aviation strategy for Europe: 
maintaining and promoting high social standards”; verzoekt de Commissie een sociaal 
pakket voor de luchtvaartsector te ontwikkelen, ter bescherming van de piloten, het 
cabine- en het grondpersoneel, de overige werknemers en de passagiers; beklemtoont in 
dit verband dat luchtvaartmaatschappijen die zich financieel in zwaar weer bevinden in 
het kader van dit sociaal pakket een respijtperiode zouden moeten kunnen krijgen, onder 
het toezicht van de bevoegde autoriteiten, ter bescherming van de werknemers en de 
passagiers, en om ze in de gelegenheid te stellen er economisch weer bovenop te komen 
of, indien dat mislukt, de beëindiging van de activiteiten ordelijk te laten verlopen;

14. beklemtoont het belang van alle vormen van vervoersdiensten en -activiteiten, 
waaronder lijn-, occasionele, charter- en huurvervoersdiensten, als een integrerend 
onderdeel van de toeristische sector; onderstreept dat vervoersdiensten de plaatselijke 
economieën aanzwengelen, bijdragen aan de groei van de werkgelegenheid, en voor 
meer sociaaleconomische en territoriale cohesie zorgen; wijst er in dit verband in het 
bijzonder op dat vervoersdiensten bijdragen tot de verbetering van het 
concurrentievermogen van de Europese toeristische sector;

15. onderstreept dat het belangrijk is een goed functionerende interne markt voor 
vervoersdiensten te waarborgen, een hoog niveau van werknemers- en 
consumentenbescherming te handhaven, en het concurrentievermogen van de bedrijven 
alsook de duurzaamheid van de toeristische sector te verbeteren;

16. benadrukt het belang van een permanente sociale dialoog op alle niveaus op basis van 
wederzijds vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid, aangezien dat een van de 
beste manieren is om tot op consensus gebaseerde oplossingen en een 
gemeenschappelijke aanpak te komen bij het voorzien, voorkomen en beheren van 
herstructureringsprocessen; verzoekt de lidstaten de sociale partners te raadplegen bij de 
uitwerking van alle relevante maatregelen; verzoekt de Commissie de goede praktijken 
van de nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten, alsook die van de kleine en 
middelgrote ondernemingen van de sector, in kaart te brengen, met het oog op het 
ontwikkelen van een gemeenschappelijke EU-strategie voor de toeristische sector;

17. verzoekt de bevoegde autoriteiten erop toe te zien dat alle betrokken partijen de 
nationale en de Europese regelgeving inzake voorlichting en raadpleging van 
werknemers volledig naleven, in het bijzonder bij herstructureringen; beklemtoont dat 
bedrijven hun wettelijke verplichtingen krachtens het Europese en het nationale recht 
moeten nakomen, waarbij prioriteit moet worden gegeven aan de voorlichting en 
raadpleging van de werknemers, en aan de mogelijkheid om de door de sociale partners 
voorgestelde alternatieven te bestuderen;

18. verzoekt de Commissie eens te meer om, na raadpleging van de betrokken sociale 
partners, een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling inzake de voorlichting en 
raadpleging van werknemers, de anticipatie op en het beheer van herstructurering, 
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overeenkomstig de gedetailleerde aanbevelingen in de resolutie van het Parlement van 
15 januari 2013 over voorlichting en raadpleging van werknemers, anticipatie en beheer 
van herstructurering11;

19. is van mening dat bedrijven die gebruik willen maken van de kansen die de interne 
markt en het Europese vennootschapsrecht bieden zich tegelijkertijd moeten 
conformeren aan de waarden op het gebied van vertegenwoordiging op de werkplek; 
verzoekt de Commissie derhalve een voorstel in te dienen voor een richtlijn houdende 
een nieuwe en geïntegreerde structuur voor de betrokkenheid van werknemers bij 
Europese bedrijfsvormen, met strenge normen op het gebied van voorlichting en 
raadpleging van werknemers, alsook minimumnormen inzake 
werknemersvertegenwoordiging op het niveau van de raad van bestuur; beklemtoont dat 
dit nieuwe kader dé referentie moet worden voor voorlichting, raadpleging en 
vertegenwoordiging op bestuursniveau voor alle Europese bedrijfsvormen, en dat het 
voor bedrijven de verplichting moet omvatten om een systeem op te zetten voor de 
vertegenwoordiging van werknemers in de raad van bestuur (voor monistische stelsels) 
of in de raad van toezicht (voor dualistische stelsels);

20. verzoekt de Commissie en de Raad alle maatregelen te evalueren en vast te stellen die 
nodig zijn om de belangen van de EU te verdedigen en soortgelijke situaties in de 
toekomst te voorkomen en te vermijden, alsmede om hieruit lering te trekken met het 
oog op onderhandelingen over toekomstige overeenkomsten inzake luchtdiensten;

21. verzoekt de Commissie het Parlement op de hoogte te stellen van elke nieuwe relevante 
informatie over het faillissement van Thomas Cook; onderstreept in dit verband dat het 
belangrijk is om te weten of de betrokken vergunningverlenende autoriteiten de 
financiële situatie van Thomas Cook hebben beoordeeld, of er financiële problemen 
waren vastgesteld en of maatregelen genomen hadden kunnen worden om te voorkomen 
dat duizenden passagiers ver van huis vast zijn komen te zitten; verzoekt de Commissie 
te overwegen in Richtlijn (EU) 2015/2302 betreffende pakketreizen en gekoppelde 
reisarrangementen een bepaling op te nemen met de rechten van werknemers in geval 
van insolventie;

22. verzoekt de Commissie verdere maatregelen en mechanismen te overwegen om een 
hoog niveau van werknemers- en consumentenbescherming te handhaven bij een 
faillissement van een bedrijf; verzoekt de Raad zo snel mogelijk zijn standpunt te 
bepalen over de wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 inzake de handhaving 
van de rechten van luchtvaartpassagiers en de beperking van de aansprakelijkheid van 
luchtvervoerders, en om het door het Parlement in februari 2014 ingenomen standpunt 
te steunen; betreurt het feit dat de Raad er de afgelopen vijf jaar niet in is geslaagd 
overeenstemming te bereiken; verzoekt de Commissie om, na raadpleging van de 
betrokken sociale partners, een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling, naar het 
voorbeeld van de Florange-wet, om bedrijven in geval van sluiting te verplichten de 
ondernemingsraad op de hoogte te stellen, met het oogmerk een koper voor het bedrijf 
of de vestigingsplaats te vinden;

23. wijst, ten aanzien van de wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 inzake de 

11 PB C 440 van 30.12.2015, blz. 23.



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

NL

handhaving van de rechten van luchtpassagiers en de aansprakelijkheid van 
luchtvervoerders, andermaal op de noodzaak van bindende mechanismen om een hoog 
niveau van bescherming van passagiers te handhaven in het geval van insolventie of 
faillissement, waaronder middels het opzetten van garantiefondsen of 
verzekeringscontracten door luchtvaartmaatschappijen waarmee bijstand, terugbetaling, 
compensatie en herroutering worden gewaarborgd; beklemtoont dat passagiers die een 
losse dienst, zoals een enkele reis, hebben geboekt recht hebben op dezelfde 
bescherming als passagiers die een pakketreis boeken, in het bijzonder omdat 
consumenten steeds vaker een “seat only”-vliegticket kopen;

24. verzoekt de Commissie te overwegen een voorstel in te dienen voor wetgeving 
betreffende de bescherming van werknemers in geval van insolventie wat de 
repatriëring aangaat, met inbegrip van de oprichting van een speciaal hiervoor bestemd 
fonds;

25. verzoekt de Commissie te overwegen de uitwisseling van goede praktijken tussen de 
lidstaten te bevorderen met betrekking tot de wijze waarop het best met 
bedrijfssluitingen kan worden omgegaan, en de lidstaten ertoe aan te sporen in 
wettelijke bepalingen te speuren naar voorbeelden om, voor zover dat mogelijk is, te 
proberen het zoeken naar een koper te organiseren, zodat bedrijven hun activiteiten 
kunnen voortzetten ook al hebben de oorspronkelijk eigenaars besloten deze stop te 
zetten;

26. meent dat belastingontwijking, waaronder via het overhevelen van materiële en 
immateriële activa of diensten van het ene bedrijf naar het andere tegen te lage prijzen 
(verrekenprijs), voorkomen moet worden, en dat dergelijke praktijken mede het gevolg 
zijn van het gebrek aan Europese coördinatie in fiscale en handelszaken; dringt aan op 
meer samenwerking en harmonisatie tussen de lidstaten op fiscaal, sociaal en 
begrotingsgebied;

27. beklemtoont het belang van een fatsoenlijke sociale bescherming, die mensen in staat 
stelt economisch actief te blijven en een waardig leven te leiden; verzoekt de lidstaten te 
zorgen voor adequate werkloosheidssubsidies, beroepsopleidingen en begeleiding voor 
mensen die hun baan verloren hebben, in het bijzonder voor laaggeschoolde 
werknemers en werknemers ouder dan 50 jaar;

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


