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B9-0120/2019

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),

– ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) 17. joulukuuta 2013 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/20134,

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.
4 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
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– 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 sekä asetuksen 
(EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU 
muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta 25. marraskuuta 
2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/23027,

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

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että maailman toiseksi suurimman matkanjärjestäjän, brittiläisen Thomas Cookin 
konkurssi vaikuttaa erittäin kielteisesti talouteen, EU:n sisämarkkinoihin, työllisyyteen 
ja henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen kaikkialla 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. panee merkille, että matkailun osuus unionin BKT:sta on noin 4 prosenttia ja yli 
10 prosenttia, jos huomioon otetaan kaikki matkailuun liittyvät alat; toteaa, että 
matkailu on myös merkittävä työllisyyden edistäjä, sillä se työllistää lähes 12 miljoonaa 
työntekijää ja sen osuus kaikista työpaikoista on ainakin 5 prosenttia (tai yli 
27 miljoonaa työntekijää ja lähes 12 prosenttia kaikista työpaikoista, jos huomioon 

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.
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otetaan yhteydet muihin aloihin) ja alle 25-vuotiaiden nuorten työpaikoista 
20 prosenttia;

E. huomauttaa, että matkailuala käsittää hyvin monenlaisia palveluja ja ammatteja; ottaa 
huomioon, että alaa hallitsevat pienet ja keskisuuret yritykset, 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. toteaa, että matkailulla on annettavaa ainakin kolmella von der Leyenin komission 
tavoitealoista: ”ihmisten hyväksi toimiva talous”, ”Euroopan digitaalinen valmius” ja 
”eurooppalaisen elämäntavan suojeleminen”;

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

I. 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;

J. 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. 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;

2. kiittää ripeyttä, jolla jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön varasuunnitelmia näiden 
matkustajien kotiin kuljettamiseksi; kehottaa komissiota tutkimaan, miten se voisi 
toimia nopeasti ja tehokkaasti vastaavassa tilanteessa tulevaisuudessa;

3. kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tutkimaan Thomas Cookin konkurssin syyt, jotta 
voitaisiin ennakoida tulevia kriisejä ja ottaa käyttöön politiikkatoimia, joilla 
minimoidaan riskit tällä EU:lle erittäin tärkeällä alalla;

4. kehottaa komissiota määrittämään ja antamaan nopeasti ja tehokkaasti käyttöön EU:n 
rahoitusvälineet, joilla voidaan korvata alalle aiheutuva haitta ja kohentaa sen 
kilpailukykyä;
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5. kannustaa lisäksi jäsenvaltioita ja paikallis- ja alueviranomaisia hyödyntämään 
Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia mahdollisuuksia ja muita EU:n sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason välineitä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan 
säännöllisesti matkailualaan liittyviä erityisiä tarjouspyyntöjä, jotka pohjautuvat 
kussakin rahastossa asetettuihin prioriteetteihin;

6. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota harkitsemaan vasta viimeisenä keinona 
valtiontukitoimenpiteitä, joilla voitaisiin lievittää yrityksiin, kaupunkeihin, alueisiin ja 
matkakohteisiin kohdistuvia kielteisiä taloudellisia vaikutuksia sekä vakavia seurauksia 
työllisyydelle;

7. korostaa, että on tärkeää turvata hyvin toimivat liikennepalvelujen sisämarkkinat, 
säilyttää kuluttajansuojan korkea taso ja parantaa matkailualan yritysten kilpailukykyä;

8. 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;

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

10. 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;

11. kehottaa komissiota harkitsemaan muita toimenpiteitä, joiden avulla voidaan säilyttää 
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;

12. toistaa, että muutettaessa asetusta (EY) N:o 261/2004 lentomatkustajien oikeuksien ja 
lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuun täytäntöönpanon osalta tarvitaan pakollisia 
mekanismeja, joiden avulla matkustajien suojelu voidaan säilyttää nykytasolla 
maksukyvyttömyys- tai konkurssitapauksessa, esimerkiksi velvoittamalla lentoyhtiöt 
perustamaan takuurahastoja tai tekemään vakuutussopimuksia taatakseen matkustajille 
avun, lipun hinnan palautuksen, korvauksen ja uudelleenreitityksen;

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


