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Резолюция на Европейския парламент относно отрицателните последици от 
неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“ за туризма в ЕС
(2019/2854(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 6, буква г) от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид член 195 от ДФЕС,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за 
обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или 
голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/911,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2007 г., озаглавено 
„Дневен ред за устойчив и конкурентоспособен европейски туризъм” 
(COM(2007)0621),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 юни 2010 г., озаглавено 
„Европа – водеща световна туристическа дестинация – нова политическа рамка за 
европейския туризъм“ (COM(2010)0352),

– като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета2,

– като взе предвид резолюцията си от 29 март 2012 г. относно функциониране и 
прилагане на установените права за лицата, пътуващи с въздушен транспорт3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 18 март 2013 г. относно защитата 
на пътниците при несъстоятелност на въздушния превозвач (COM(2013)0129),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията (2014—2020 г.)4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 февруари 2014 г. относно 
„Европейска стратегия за по-голям растеж и повече работни места в сектора на 

1 ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1.
2 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.
3 ОВ С 257E, 6.9.2013 г., стр. 1.
4ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
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крайбрежния и морския туризъм“(COM(2014)0086),

– като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 5 февруари 2014 г. 
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за 
обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или 
голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 относно 
отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и на 
техния багаж5,

– като взе предвид своята резолюция от 29 октомври 2015 г. относно новите 
предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа6,

– като взе предвид Директива (EС) 2015/2302 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и 
свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 90/314/ЕИО на Съвета7,

– като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2018 г. относно 
многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на 
Парламента с оглед на постигането на споразумение8,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 27 май 2019 г. относно 
конкурентоспособността на туристическия сектор като двигател на устойчивия 
растеж, създаването на работни места и социалното сближаване в ЕС през 
следващото десетилетие,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че сривът на британското дружество „Томас Кук“, втория по 
големина туристически оператор в света, оказва дълбоко отрицателно 
въздействие върху икономиката, вътрешния пазар на ЕС, заетостта и свободното 
движение на хора в целия ЕС и извън него; 

Б. като има предвид, че това въздействие върху туристическия сектор се утежнява от 
несигурността, свързана с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС;

В. като има предвид, че според статистическите данни пътуванията в чужбина на 
повечето граждани на ЕС са в рамките на ЕС и че броят на международните 
туристи, посещаващи ЕС, ще продължи да нараства;

Г. като има предвид, че туризмът формира около 4% от БВП на ЕС и съответно 
повече от 10% от БВП на ЕС, ако се вземат предвид всички сектори, свързани с 
туризма; като има предвид, че туристическият сектор също така е основен 

5 ОВ C 93, 24.3.2017 г., стр. 336.
6 ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 71.
7 ОВ L 326, 11.12.2015 г., стр. 1.
8 Приети текстове, P8_TA(2018)0449.
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двигател на заетост, като осигурява заетост на почти 12 милиона работници и 
осигурява най-малко 5% от всички работни места (съответно повече от 27 
милиона работници и почти 12% от всички работни места, ако се вземат предвид 
връзките му с други сектори), както и 20% от работните места, заемани от млади 
хора на възраст под 25 години;

Д. като има предвид, че туристическият сектор обхваща много разнообразни услуги 
и професии; като има предвид, че секторът е доминиран от малки и средни 
предприятия, чиято дейност създава заетост и богатство в региони, които са силно 
зависими от туризма;

Е. като има предвид, че след влизането в сила на Договора от Лисабон ЕС има 
правомощието да подкрепя или допълва действията на държавите членки в 
областта на туризма; като има предвид, от друга страна, че туризмът не разполага 
със специален бюджетен ред в бюджета на ЕС, както беше поискано от 
Парламента в неговата резолюция от 14 ноември 2018 г. относно 
Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. – позиция на 
Парламента с оглед на постигането на споразумение, в която той призовава за 
въвеждане на специален бюджетен кредит за устойчив туризъм;

Ж. като има предвид, че туризмът може да допринесе поне за три от приоритетите на 
Комисията под председателството на г-жа Фон ден Лайен, а именно „икономика, 
която работи за хората“, „Европа, която е подготвена за цифровата ера“ и „защита 
на европейския начин на живот“;

З. като има предвид, че сривът на „Томас Кук“ наложи мащабна операция по 
репатрирането на повече от 600 000 души от различни места по света до местата 
на отпътуването им за почивка;

И. като има предвид, че прекратяването на дейността на „Томас Кук“ причини 
сериозни икономически вреди на туристическия сектор и на заетостта; като има 
предвид, че това ще наложи предприемането на подходящи мерки, за да се 
подобри конкурентоспособността на сектора и да се гарантира запазването на 
позицията на Европа като водещата световна туристическа дестинация, като 
двигател на растежа и на устойчивото развитие на нейните градове и региони;

Й. като има предвид, че пътниците имат право да получат услугите съгласно 
уговорения график, особено като се има предвид, че те вече са платили цената на 
билета преди предоставянето на услугата; като има предвид, че е от основно 
значение на пътниците да се предоставя разбираема, точна и своевременна 
информация, която да е достъпна за всички;

1. изразява дълбока загриженост във връзка с това, че 600 000 души не можеха да се 
приберат по домовете си, а хиляди местни доставчици и дъщерни предприятия, 
предимно МСП, се намират в сериозни финансови затруднения, причинени от 
срива на „Томас Кук“, в допълнение към неговото отрицателно въздействие върху 
имиджа и репутацията на Европа като водещата туристическа дестинация в света;

2. поздравява държавите членки за бързината, с която изпълниха планове за 
действие в извънредни ситуации за ефективното репатриране на засегнатите лица; 
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призовава Комисията да проучи как тя би могла да участва по експедитивен и 
ефективен начин в подобна ситуация в бъдеще;

3. призовава компетентните органи да проучат причините за неплатежоспособността 
на „Томас Кук“ с цел да могат да бъдат предвиждани бъдещи кризи и определяни 
политики за свеждане до минимум на рисковете в сектор, който е толкова важен 
за ЕС;

4. призовава Комисията да установи и да създаде условия за бърз и ефективен 
достъп до финансови инструменти на ЕС, които биха могли да компенсират 
вредите, причинени на сектора, и да спомогнат за подобряване на неговата 
конкурентоспособност;

5. освен това насърчава държавите членки и местните и регионалните органи да 
използват инструментите, предоставени в рамките на Европейския социален фонд 
и други инструменти на ЕС, както и национални, регионални и местни 
инструменти; призовава Комисията и държавите членки да публикуват редовно 
конкретни покани за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки, 
свързани с туристическата индустрия, въз основа на приоритетите, определени за 
съответните фондове;

6. настоятелно призовава държавите членки и Комисията да обмислят мерки за 
държавна помощ, но само като крайно средство, които могат да смекчат 
отрицателното икономическо въздействие върху предприятията, градовете, 
регионите и дестинациите, както и сериозните последици за заетостта;

7. подчертава колко е важно да бъде осигурен добре функциониращ вътрешен пазар 
за транспортните услуги, да бъде поддържано високо равнище на защита на 
потребителите и да бъде подобрена конкурентоспособността на предприятията в 
туристическия сектор;

8. подчертава значението на устойчивия социален диалог на всички равнища, 
основан на взаимно доверие и споделени отговорности, като един от най-добрите 
инструменти за намиране на консенсусни решения и общи подходи при 
прогнозирането, предотвратяването и управлението на процеси по 
преструктуриране; призовава държавите членки да се консултират със социалните 
партньори при разработването на всички съответни мерки;

9. призовава Комисията и Съвета да направят оценка и да приемат всички 
необходими мерки за защита на интересите на ЕС и за предотвратяване и 
избягване на подобни ситуации в бъдеще, както и да извлекат поуки от този опит, 
които да могат да бъдат приложени при договарянето на бъдещи споразумения за 
въздухоплавателни услуги;

10. призовава Комисията да информира Парламента за всяка нова информация във 
връзка с неплатежоспособността на „Томас Кук“; във връзка с това подчертава, че 
е важно да се знае дали съответните лицензиращи органи са оценили финансовото 
състояние на „Томас Кук“, дали са били установени финансови проблеми и дали е 
било възможно да се вземат мерки, за да се избегне положение, при което хиляди 
пътници не можеха да се приберат по домовете си;
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11. призовава Комисията да обмисли допълнителни мерки за поддържане на високо 
равнище на защита на потребителите в случай на неплатежоспособност на 
предприятие; призовава Съвета да приеме във възможно най-кратък срок своята 
позиция по изменението на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно прилагането на 
ограниченията във връзка с правата на пътниците и отговорността на въздушните 
превозвачи и да одобри позицията, приета от Парламента през февруари 2014 г.; 
изразява съжаление относно факта, че през последните пет години Съветът не 
успя да постигне съгласие;

12. отново изтъква необходимостта, във връзка с изменението на Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 относно прилагането на правата на пътниците във въздушния 
транспорт и отговорността на въздушните превозвачи, от задължителни 
механизми за поддържане на високо равнище на защита на пътниците в случай на 
несъстоятелност или неплатежоспособност, включително чрез създаването на 
гаранционни фондове или сключването на застрахователни договори от страна на 
въздушните превозвачи, които да осигуряват помощ, възстановяване на средства, 
обезщетение и предоставяне на алтернативни маршрути;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 
членки.


