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

Evropski parlament,

− ob upoštevanju člena 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

− ob upoštevanju člena 195 PDEU,

− 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 velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe 
(EGS) št. 295/911,

− ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. oktobra 2007 z naslovom Program za 
trajnostni in konkurenčni evropski turizem (COM(2007)0621),

− 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 Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in 
Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 
85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta2,

− ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2012 o delovanju in uporabi veljavnih 
pravic letalskih potnikov3,

− 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 varstva potnikov v primeru insolventnosti 
letalskega prevoznika, vključno z boljšim izvrševanjem Uredbe (ES) št. 261/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta,

− 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 (uredba o ESPG)4,

− ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. februarja 2014 z naslovom Evropska 
strategija za večjo rast in delovna mesta v obalnem in pomorskem turizmu 

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

− ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 5. februarja 2014 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 261/2004 o določitvi 
skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov ter Uredbe (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih 
prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove prtljage5,

− ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. oktobra 2015 o novih izzivih in strategijah za 
spodbujanje turizma v Evropi6,

− ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2015 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih7, zlasti 
člena 13 o odgovornosti za izvedbo turističnega paketa, člena 16 o obveznosti 
zagotavljanja pomoči in poglavja V, ki ureja varstvo potnikov v primeru insolventnosti 
organizatorja ali turističnega agenta,

− ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 
2021–2027 – stališče Parlamenta z namenom doseči dogovor8,

− ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 1. marca 2019 z naslovom Letalska strategija 
za Evropo: Ohranjanje in spodbujanje visokih socialnih standardov“ 
(COM(2019)0120);

− ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 27. maja 2019 o konkurenčnosti turističnega 
sektorja kot gonila trajnostne rasti, ustvarjanja delovnih mest in socialne kohezije v EU 
v prihodnjem desetletju,

− ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti9,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker ima propad britanskega podjetja Thomas Cook, drugega največjega organizatorja 
potovanj na svetu, močno negativen učinek na gospodarstvo, notranji trg EU, 
zaposlovanje, zaupanje potrošnikov in prosto gibanje oseb v EU in zunaj nje;

B. ker so posledice za turistični sektor še hujše zaradi negotovosti v zvezi z izstopom 
Združenega kraljestva iz EU;

C. ker statistični podatki kažejo, da večina državljanov EU, ki potujejo v tujino, potuje 
znotraj EU, in da se bo število mednarodnih turistov na obisku v EU še naprej 
povečevalo;

D. ker turizem predstavlja približno 4 % BDP EU, če pa upoštevamo še vse z njim 

5 UL C 93, 24.3.2017, str. 336.
6 UL C 355, 20.10.2017, str. 71.
7 UL L 326, 11.12.2015, str. 1.
8 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0449.
9 UL L 293, 31.10.2008, str. 3.
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povezane sektorje, celo več kot 10 % BDP; ker je turistični sektor tudi močna gonilna 
sila zaposlovanja, saj je v njem neposredno zaposlenih skoraj 12 milijonov delavcev, 
kar je 5 % vseh delovnih mest (če pa upoštevamo še povezane sektorje, zaposluje več 
kot 27 milijonov oseb, kar pomeni 12 % vseh delovnih mest) in predstavlja 20 % 
delovnih mest mladih, mlajših od 25 let;

E. ker so v turistični sektor vključene zelo raznolike storitve in poklici, pri katerih ima 
ključno vlogo mobilnost; ker v tem sektorju prevladujejo mala in srednja podjetja ter 
samozaposleni, v regijah, ki so od turizma močno odvisne, pa ta dejavnost prinaša 
delovna mesta in blaginjo;

F. ker ima EU od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe tudi pristojnost, da podpira ali 
dopolnjuje ukrepe držav članic na področju turizma; ker pa v proračunu EU turizem 
nima posebne proračunske vrstice, kot je zahteval Parlament v svoji resoluciji z dne 
14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta z 
namenom doseči dogovor, v kateri se je zavzel, da bi se uvedla posebna sredstva za 
trajnostni turizem;

G. ker je propad družbe Thomas Cook zahteval izjemno razsežne operacije, da bi več kot 
600.000 ljudem na različnih koncih sveta pomagali priti domov;

H. ker je prenehanje poslovanja družbe Thomas Cook povzročilo resno gospodarsko škodo 
v turističnem sektorju in za zaposlovanje; ker bodo za to potrebni ustrezni ukrepi, da bi 
okrepili konkurenčnost sektorja in zagotovili, da bo Evropa ostala prva svetovna 
turistična destinacija, saj to spodbuja rast in trajnostni razvoj mest in regij;

I. ker so zaradi prenehanja dejavnosti družbe Thomas Cook nekatera območja držav članic 
EU izgubila letalsko povezljivost; ker so zaradi tega še posebej prizadete najbolj 
oddaljene in otoške regije EU, kjer sta dostopnost in povezljivost ključnega pomena;

J. ker propad družbe Thomas Cook neposredno zadeva približno 22.000 delavcev v 
Evropi in zunaj nje, ki bodo izgubili službo in morda ne bodo prejeli plače, ki jim 
pripada;

K. ker imajo potniki pravico, da se jim storitve zagotovijo v predvidenem času, zlasti ker 
so znesek za vozovnico plačali že pred datumom potovanja; ker je treba potnikom 
zagotoviti razumljive, natančne, pravočasne in vsem dostopne informacije;

1. izreka trdno solidarnost in podporo vsem delavcem družbe Thomas Cook in njihovim 
družinam, pa tudi prizadetim podizvajalcem, in obžaluje škodljive posledice, ki jih ima 
propad podjetja za lokalno gospodarstvo in skupnosti; se zavzema za ukrepe, s katerimi 
bi podprli te delavce in njihova lokalna gospodarstva, prizadetim regijam pa pomagali 
pri reševanju težkih gospodarskih in socialnih razmer;

2. je zelo zaskrbljen, ker je 600.000 ljudi obtičalo stran od doma, več tisoč lokalnih 
dobaviteljev in hčerinskih – večinoma malih in srednjih – podjetij, pa se je zaradi 
propada družbe Thomas Cook znašlo v resnih finančnih težavah, poleg tega pa to 
škoduje podobi in slovesu Evrope kot glavne turistične destinacije v svetu;

3. državam članicam izraža priznanje za takojšnjo izvedbo načrtov izrednih ukrepov, s 



RE\1191155SL.docx 5/8 PE637.860v01-00

SL

katerimi so učinkovito poskrbele za vrnitev prizadetih potnikov domov, pohvalo pa jim 
izreka tudi za njihov hiter začetek izvajanja politike zaposlovanja in drugih ukrepov, da 
bi omejile posledice stečaja družbe Thomas Cook za delavce v turizmu in povezanih 
sektorjih; poziva Komisijo, naj preuči, kako bi lahko v podobnih razmerah v prihodnosti 
hitro in učinkovito sodelovala;

4. obžaluje, da imajo delavci, ki so v primeru stečaja najbolj prizadeti, v stečajnem 
postopku običajno le malo vpliva ali pogajalske moči; poudarja, da je treba v postopkih 
prestrukturiranja in postopkih zaradi insolventnosti razširiti pravice delavcev do 
soodločanja; poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo, da se bodo delavcem, 
prizadetim zaradi insolventnosti delodajalca, zagotovile njihove plače in pokojnine;

5. poziva pristojne organe, naj preučijo vzroke za stečaj družbe Thomas Cook, da bi lahko 
v prihodnje predvideli krize in pripravili politike, ki bodo preprečile oziroma čim bolj 
omejile tveganja v sektorju, ki je za EU tako pomemben; poudarja, da bi morali glede 
na to, da je od začetka leta 2017 šlo v stečaj 32 letalskih prevoznikov, nacionalni 
nadzorni organi bolje spremljati finančno stanje teh prevoznikov, saj bi lahko preprečili, 
da so zaradi neuspešnega poslovanja prizadeti evropski potniki; opozarja, da se trenutno 
izvaja ocena učinka Uredbe (ES) št. 1008/2008, med drugim tudi sklopa o obveznostih, 
ki jih morajo letalski obveznosti izpolnjevati za pridobitev operativne licence; poziva 
Komisijo, naj razmisli o reviziji te uredbe, da bi imeli pristojni organi večja pooblastila 
in bi lahko bolje spremljali in nadzorovali finančno stanje letalskih prevoznikov ter se 
odzvali, če bi bilo to stanje kritično;

6. spodbuja Komisijo, naj oceni pravni okvir za insolventnost v primeru stečaja, čeprav je 
bil pravkar revidiran, in poziva države članice, naj pri prenosu Direktive (EU) 
2019/1023 zagotovijo posvetovanje z delavci in njihovo sodelovanje10; poudarja, da v 
tej direktivi interesi vlagateljev ne bi smeli imeti prednosti pred interesi potrošnikov, 
strank, davkoplačevalcev in delavcev;

7. poziva države članice in Komisijo, naj upoštevajo razlike v nacionalnih zakonih o 
insolventnosti, ki so se jasno pokazale v zvezi z družbo Thomas Cook in v primeru 
večnacionalnih družb povzročajo težave;

8. poziva Komisijo, naj poišče finančne instrumente EU, s katerimi bi lahko ublažili 
škodo, ki jo je utrpel ta sektor in potrošniki, pa tudi okrepili konkurenčnost sektorja in 
zagotovili visoko raven varstva potrošnikov, zagotovi pa naj tudi hiter in učinkovit 
dostop do teh instrumentov;

9. poziva Komisijo, naj turizem vključi v prednostna področja svoje strategije in resor za 
promet preimenuje v resor za promet in turizem;

10. poudarja, da se države članice EU v turističnem sektorju soočajo s skupnimi izzivi in 
priložnostmi, in sicer na področjih, kot so preprečevanje in obvladovanje kriz, socialno-
ekonomska in okoljska trajnost, ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, pridobivanje 

10 Direktiva (EU) 2019/1023 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okvirih preventivnega 
prestrukturiranja, odpustu dolgov in prepovedih opravljanja dejavnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti 
postopkov glede prestrukturiranja, insolventnosti in odpusta dolgov ter o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 
(UL L 172, 26.6.2019, str. 18).
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poklicnih znanj in spretnosti ter usposabljanje delavcev, podpora malim in srednjim 
podjetjem ter iskanje ravnovesja med interesi lokalnih skupnosti in interesi 
obiskovalcev; ponovno poudarja, da je treba oblikovati strategijo EU za trajnostni 
turizem, ki bo vključevala usklajene in konkretne ukrepe; poziva Komisijo, naj v svoj 
naslednji predlog proračuna vključi posebno proračunsko vrstico za turistični sektor, kot 
je Parlament zahteval za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027;

11. opozarja na možnosti, ki so v okviru Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na 
voljo delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb; poziva 
države članice, ki jih je prizadel stečaj družbe Thomas Cook, naj v celoti izkoristijo 
možnosti tega sklada, zlasti v zvezi s kolektivnimi vlogami malih in srednjih podjetij; 
poziva Komisijo, naj te vloge obravnava čim prej v roku, določenem v uredbi o 
Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji, in zagotovi potrebno podporo državam 
članicam, če zaprosijo zanjo;

12. poziva države članice in Komisijo, naj razmislijo o ukrepih državne pomoči, s katerimi 
bi ublažili negativne gospodarske posledice za podjetja, mesta, regije in destinacije, pa 
tudi hude posledice za zaposlovanje; opozarja, da je treba v postopkih zaradi 
insolventnosti prizadete delavce obravnavati kot prednostne upnike;

13. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom Letalska strategija za Evropo: Ohranjanje in 
spodbujanje visokih socialnih standardov“; kljub temu Komisijo poziva, naj pripravi 
socialno zasnovan sveženj za letalski sektor, ki bo namenjen zaščiti pilotov, letalske 
posadke in osebje na tleh, druge delavce in potnike; poudarja, da bi moral ta sveženj 
vključevati sistem zaščite, ki bi letalskim prevoznikom, ki imajo finančne težave, pod 
nadzorom pristojnih organov zagotovil prehodno obdobje, da bi zaščitili delavce in 
potnike ter olajšali gospodarsko okrevanje letalskega prevoznika ali njegov prehod k 
urejenemu zaprtju;

14. poudarja, da so v turističnem sektorju pomembne vse vrste prevoznih storitev in 
dejavnosti, vključno z rednimi, občasnimi, čarterskimi in najemnimi prevoznimi 
storitvami; poudarja, da prevozne storitve spodbujajo lokalno gospodarstvo in 
ustvarjanje delovnih mest ter krepijo socialno-ekonomsko in teritorialno kohezijo; v 
zvezi s tem poudarja tudi, da so prometne storitve pomembne za izboljšanje 
konkurenčnosti evropskega turističnega sektorja;

15. poudarja, kako pomembno je zagotoviti dobro delujoč notranji trg za prevozne storitve, 
ohraniti visoko raven varstva delavcev in potrošnikov ter poskrbeti za večjo 
konkurenčnost podjetij in bolj trajnosten turistični sektor;

16. poudarja, kako pomemben je stalen socialni dialog na vseh ravneh, ki mora temeljiti na 
vzajemnem zaupanju in delitvi odgovornosti, saj je to eden od najboljših načinov za 
iskanje sporazumnih rešitev in skupnih pristopov pri predvidevanju, preprečevanju in 
upravljanju postopkov prestrukturiranja; poziva države članice, naj se pri oblikovanju 
vseh ukrepov na tem področju posvetujejo s socialnimi partnerji; poziva Komisijo, naj 
na podlagi ukrepov nacionalnih, regionalnih in lokalnih organi, pa tudi ukrepov malih in 
srednjih podjetij v tem sektorju, ugotovi primere najboljše prakse, da bi oblikovali 
skupno strategijo EU za turistični sektor;

17. poziva pristojne organe, naj zagotovijo, da vse udeležene strani v celoti spoštujejo 
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nacionalne in evropske predpise o pravici delavcev do obveščenosti in posvetovanja v 
podjetju, zlasti med prestrukturiranjem; poudarja, da morajo podjetja izpolnjevati svoje 
pravne obveznosti iz nacionalnega in evropskega prava ter pri tem to pravico delavcev 
prednostno obravnavati, prednostno pa morajo pregledati tudi alternativne rešitve, ki jih 
predlagajo socialni partnerji;

18. ponovno poziva Komisijo, naj po posvetovanju z ustreznimi socialnimi partnerji 
predloži predlog pravnega akta o pravici delavcev do obveščenosti in posvetovanja ter 
predvidevanja in upravljanja prestrukturiranja, in sicer na podlagi podrobnih priporočil 
iz resolucije Parlamenta z dne 15. januarja 2013 o obveščanju delavcev in posvetovanju 
z njimi ter predvidevanju in upravljanju prestrukturiranja11;

19. je trdno prepričan, da morajo podjetja, ki želijo izkoristiti možnosti, ki jih ponuja 
notranji trg in evropsko pravo družb, hkrati spoštovati vrednote demokracije na 
delovnem mestu; zato poziva Komisijo, naj predstavi predlog direktive, s katero bi 
uvedli nov in sistemski način za udeležbo delavcev v vseh oblikah evropskih družb, 
tako da bi določili visoke standarde v zvezi s pravico delavcev do obveščenosti in 
posvetovanja ter uvedli minimalne standarde o zastopanosti delavcev na upravni ravni; 
poudarja, da bi moral ta novi okvir postati enotno referenčno merilo za obveščanje, 
posvetovanje in zastopanost na upravni ravni za vse oblike evropskih družb ter bi moral 
uvesti obveznost, da podjetja vzpostavijo sistem za zastopanost delavcev v upravnem 
odboru (v enotirnih sistemih upravljanja) ali nadzornem svetu (v dvotirnih sistemih 
upravljanja);

20. poziva Komisijo in Svet, naj ocenita in sprejmeta vse potrebne ukrepe, s katerimi bomo 
zaščitili interese EU ter v prihodnje preprečili podobne razmere oziroma se jim izognili, 
v sklepanju prihodnjih sporazumov o letalskih storitvah pa naj upoštevata ugotovitve, 
pridobljene iz sedanje izkušnje;

21. poziva Komisijo, naj Parlamentu posreduje vse pomembne nove informacije o stečaju 
podjetja Thomas Cook; v zvezi s tem poudarja, da bi bilo pomembno vedeti, ali so 
pristojni licenčni organi ocenili finančno stanje družbe Thomas Cook, ali so bile 
ugotovljene kakršne koli finančne težave in ali bi se lahko sprejeli ukrepi, s katerimi bi 
preprečili, da je več tisoč potnikov obtičalo stran od doma; poziva Komisijo, naj preuči 
možnost, da bi v Direktivo (EU) 2015/2302 o paketnih potovanjih in povezanih 
potovalnih aranžmajih uvedli določbo o pravicah delavcev v primeru insolventnosti;

22. Komisijo tudi poziva, naj razmisli o nadaljnjih ukrepih in mehanizmih, da bi v primeru 
stečaja podjetja ohranili visoko raven varstva delavcev in potrošnikov; poziva Svet, naj 
čim prej sprejme stališče o spremembi Uredbe (ES) št. 261/2004 o uveljavljanju pravic 
letalskih potnikov in omejitvah odgovornosti letalskih prevoznikov ter naj pri tem potrdi 
stališče Parlamenta iz februarja 2014; obžaluje, da Svetu glede tega v zadnjih petih letih 
ni uspelo doseči soglasja; poziva Komisijo, naj po posvetovanju z ustreznimi socialnimi 
partnerji predloži predlog pravnega akta, podobnega zakonu Florange, s katerim bi 
podjetjem naložili obveznost, da v primeru zaprtja obvestijo svet delavcev, da bi ta 
lahko poskusil najti kupca za podjetje ali obrat;

23. ponovno poudarja, da je treba v spremembo Uredbe (ES) št. 261/2004 o uveljavljanju 

11 UL C 440, 30.12.2015, str. 23.
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pravic letalskih potnikov in odgovornosti letalskih prevoznikov vključiti obvezne 
mehanizme za ohranjanje visoke ravni varstva potnikov v primeru insolventnosti ali 
stečaja, in sicer tudi tako, da bodo letalski prevozniki vzpostavili jamstvene sklade ali 
sklenili zavarovalne pogodbe ter tako potnikom zagotovili pomoč, povračilo, 
nadomestilo in spremembo poti; poudarja, da bi morali biti potniki, ki so rezervirali eno 
samo storitev, na primer en sam let, deležni enakega varstva kot potniki, ki so 
rezervirali potovalni paket, zlasti ker potrošniki vedno pogosteje rezervirajo lete brez 
dodatnih storitev;

24. poziva Komisijo, naj razmisli o zakonodaji o varstvu delavcev v primeru insolventnosti 
v zvezi z vračanjem domov, med drugim tudi o ustanovitvi posebnega sklada v ta 
namen;

25. Komisijo tudi poziva, naj razmisli o poenostavljeni izmenjavi primerov najboljše prakse 
med državami članicami v zvezi s tem, kako najbolje ravnati v primeru zaprtja podjetij, 
in jih tako spodbudi k temu, da bi preučile primere v pravnih določbah ter, če je to 
izvedljivo, poskusile organizirati iskanje kupca, da bi lahko podjetja še naprej delovala, 
tudi če bi prvotni lastniki sklenili opustiti poslovanje;

26. meni, da bi bilo treba izogibanje plačilu davkov – tudi s prenosom opredmetenih 
sredstev, neopredmetenih sredstev ali storitev med družbami po neustreznih cenah 
(transferne cene) – preprečevati, in poudarja, da je ta praksa posledica tega, da v 
davčnih in trgovinskih zadevah ni evropskega usklajevanja; poziva k tesnejšemu 
sodelovanju in večji konvergenci med državami članicami v fiskalnih, socialnih in 
proračunskih zadevah;

27. poudarja, da je treba ljudem zagotoviti dostojno socialno zaščito, ki jim bo omogočala, 
da ostanejo gospodarsko aktivni in dostojno živijo; poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezne subvencije za brezposelnost, poklicno usposabljanje in storitve 
spremljanja za osebe, ki so izgubile delo, pri tem pa naj posebno pozornost namenijo 
nizko kvalificiranim delavcem in delavcem, starejšim od 50 let;

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


