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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-impatt negattiv tal-falliment ta' Thomas 
Cook fuq it-turiżmu tal-UE
(2019/2854(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 195 tat-TFUE,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza 
għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta' kanċellazzjoni jew dewmien twil ta' 
titjiriet, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/911,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Ottubru 2007 intitolata 
"Aġenda għal turiżmu Ewropew sostenibbli u kompetittiv" (COM(2007)0621),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-30 ta' Ġunju 2010 intitolata 
"L-Ewropa, l-ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja – qafas politiku ġdid għat-turiżmu 
Ewropew" (COM(2010)0352),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Marzu 2012 dwar il-funzjonament u l-
applikazzjoni tad-drittijiet stabbiliti ta' persuni li jivvjaġġaw bl-ajru3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Marzu 2013 intitolata 
"Il-protezzjoni tal-passiġġieri f'każ ta' falliment ta' linja tal-ajru" (COM(2013)0129),

– wara li kkunsidra r-Regolament (EU) Nru 1309/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-
Globalizzazzjoni (2014-2020)4,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Frar 2014 intitolata 
"Strateġija Ewropea għal aktar Tkabbir Ekonomiku u Impjiegi fit-Turiżmu Marittimu u 

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

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu adottata fl-ewwel qari fil-5 ta' Frar 2014 dwar 
proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament 
(KE) Nru 261/2004 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal 
passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta' kanċellazzjoni jew dewmien twil ta' 
titjiriet, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2027/97 dwar ir-responsabbilità ta' 
trasportaturi bl-ajru, fejn jidħol it-trasport bl-ajru tal-passiġġieri u l-bagalji tagħhom5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Ottubru 2015 dwar sfidi u kunċetti 
ġodda għall-promozzjoni tat-turiżmu fl-Ewropa6,

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2015/2303 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Novembru 2015 dwar pakketti tal-ivvjaġġar u arranġamenti tal-ivvjaġġar marbuta, 
li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim8.

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tas-27 ta' Mejju 20189 dwar il-kompetittività tas-
settur tat-turiżmu bħala promotur tat-tkabbir sostenibbli, l-impjiegi u l-koeżjoni soċjali 
fl-UE għall-għaxar snin li ġejjin,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-falliment tal-kumpanija Brittanika Thomas Cook, it-tieni l-akbar operatur 
turistiku tad-dinja, qiegħed ikollu effett ferm negattiv fuq l-ekonomija, is-suq intern tal-
UE, l-impjiegi u l-moviment liberu tal-persuni fl-UE kollha kemm hi u anki barra 
minnha; 

B. billi dan l-impatt fuq is-settur tat-turiżmu qiegħed jiġi aggravat minħabba l-inċertezza 
kkawżata mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE;

C. billi l-istatistika turi li l-biċċa l-kbira taċ-ċittadini tal-UE li jsiefru jibqgħu fl-UE u li n-
numru ta' turisti internazzjonali li jżuru l-UE se jkompli jiżdied;

D. billi t-turiżmu jirrappreżenta madwar 4 % tal-PDG tal-UE, u aktar minn 10 % jekk 
nikkunsidraw is-setturi kollha relatati mat-turiżmu; billi s-settur tat-turiżmu huwa wkoll 
promotur ewlieni tal-impjiegi, peress li jimpjega kważi 12-il miljun ħaddiem u joffri 
mill-anqas 5 % tal-impjiegi kollha (aktar minn 27 miljun ħaddiem u kważi 12 % tal-
impjiegi kollha meta nikkunsidraw ir-rabtiet tiegħu ma' setturi oħra), kif ukoll 20 % tal-
impjiegi li jokkupaw iż-żgħażagħ taħt l-età ta' 25 sena;

E. billi s-settur tat-turiżmu jħaddan fih diversità enormi ta' servizzi u professjonijiet; billi s-

5 ĠU C 93, 24.3.2017, p. 336.
6 ĠU C 355, 20.10.2017, p. 71.
7 ĠU L 326, 11.12.2015, p. 1.
8 Testi adottati, P8_TA(2018)0449.
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settur huwa ddominat mill-impriżi żgħar u ta' daqs medju li l-attivitajiet tagħhom 
jiġġeneraw impjiegi u ġid fir-reġjuni li jiddependu bil-kbir mit-turiżmu;

F. billi, minn mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, l-UE kellha s-setgħa li ssostni jew 
tissupplimenta l-azzjonijiet tal-Istati Membri tagħha fil-qasam tat-turiżmu; billi, min-
naħa l-oħra, it-turiżmu ma għandu l-ebda linja speċifika għalih fil-baġit tal-UE, kif talab 
il-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim, li fiha jitlob l-
introduzzjoni ta' allokazzjoni speċifika għat-turiżmu sostenibbli;

G. billi t-turiżmu jista' jikkontribwixxi f'almenu tliet prijoritajiet minn fost dawk tal-
Kummissjoni von der Leyen, jiġifieri għal "ekonomija għas-servizz tan-nies", għal 
"Ewropa lesta għall-era diġitali" u għall-"ħarsien tal-istil ta' ħajja Ewropew tagħna";

H. billi, minħabba l-falliment ta' Thomas Cook, kien hemm bżonn operazzjoni ta' 
rimpatriju enormi ta' aktar minn 600 000 ruħ minn diversi postijiet fid-dinja kollha lejn 
il-post ta' oriġini tagħhom;

I. billi s-sospensjoni tal-operazzjonijiet ta' Thomas Cook ikkawżat danni ekonomiċi gravi 
lis-settur tat-turiżmu u lill-impjiegi; billi dan se jirrikjedi l-adozzjoni ta' miżuri xierqa 
biex titjieb il-kompetittività tas-settur u tiżgura li l-Ewropa żżomm il-pożizzjoni tagħha 
bħala l-ewwel destinazzjoni turistika tad-dinja, bħala promotur tat-tkabbir u tal-iżvilupp 
sostenibbli tal-bliet u tar-reġjuni tagħha;

J. billi l-passiġġieri għandhom id-dritt li jirċievu servizzi kif ippjanat, speċjalment peress 
li diġà ħallsu l-prezz tal-biljett qabel ma ngħatalhom is-servizz; billi huwa essenzjali li l-
passiġġieri jingħataw tagħrif li jinftiehem, preċiż u f'waqtu, li jkun aċċessibbli għal 
kulħadd;

1. Jinsab inkwetat ħafna bis-600 000 ruħ li sfaw abbandunati 'l bogħod minn darhom u bl-
eluf ta' fornituri u sussidjarji lokali, fil-biċċa l-kbira SMEs, li sabu ruħhom 
f'diffikultajiet finanzjarji serji kkaġunati mill-falliment ta' Thomas Cook, barra mill-
impatt ta' ħsara fuq id-dehra u r-reputazzjoni tal-Ewropa bħala l-aqwa destinazzjoni 
turistika tad-dinja;

2. Jifraħ lill-Istati Membri għall-urġenza li biha eżegwew pjanijiet ta' emerġenza għar-
rimpatriju effettiv tal-persuni kkonċernati; jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-mod 
kif tkun tista' tieħu sehem malajr u b'mod effikaċi f'sitwazzjoni simili fil-futur;

3. Jistieden lill-awtoritajiet kompetenti jeżaminaw ir-raġunijiet tal-falliment ta' Thomas 
Cook bil-għan li jantiċipaw il-kriżijiet futuri u jistabbilixxu politiki biex jimminimizzaw 
ir-riskji f'settur tant importanti għall-UE;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tidentifika l-istrumenti finanzjarji tal-UE, kif ukoll 
tippermetti aċċess malajr u effikaċi għalihom, li jistgħu jpattu għad-danni kkawżati lis-
settur u tgħin biex il-kompetittività tiegħu titjieb;

5. Jinkoraġġixxi, barra minn hekk, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
jisfruttaw l-istrumenti previsti mill-Fond Soċjali Ewropew u mill-istrumenti l-oħra fil-
livell tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
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Membri jelaboraw, fuq bażi perjodika, sejħiet għall-offerti speċifiċi marbuta mal-
industrija tat-turiżmu fuq il-bażi tal-prijoritajiet stabbiliti fil-fondi rispettivi;

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jikkunsidraw, bħala l-aħħar riżorsa, l-
adozzjoni ta' miżuri ta' għajnuna mill-Istat li jafu jtaffu l-impatt ekonomiku negattiv fuq 
l-impriżi, il-bliet, ir-reġjuni u d-destinazzjonijiet, flimkien mal-konsegwenzi gravi għall-
impjiegi;

7. Jisħaq fuq l-importanza li jkun garantit suq intern għas-servizzi tat-trasport li jaħdem 
bla intoppi, filwaqt li jinżamm livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur u titjieb il-
kompetittività tal-impriżi fis-settur tat-turiżmu;

8. Jissottolinja l-importanza ta' djalogu soċjali sostnut, fil-livelli kollha, ibbażat fuq fiduċja 
reċiproka u responsabbiltajiet konġunti, bħala wieħed mill-aħjar strumenti sabiex 
jinstabu soluzzjonijiet kunsenswali u approċċi komuni fil-previżjoni, il-prevenzjoni u l-
ġestjoni tal-proċessi ta' ristrutturazzjoni; jistieden lill-Istati Membri jikkonsultaw lis-
sħab soċjali fl-iżvilupp tal-miżuri rilevanti kollha;

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jivvalutaw u jadottaw il-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiddefendu l-interessi tal-UE u jevitaw sitwazzjonijiet simili fil-futur, u jitgħallmu 
minn din l-esperjenza li tista' tiġi applikata fin-negozjar tal-ftehimiet futuri dwar is-
servizzi tal-ajru;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament dwar kwalunkwe informazzjoni 
rilevanti ġdida dwar il-falliment ta' Thomas Cook; jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-
importanza li jsir magħruf jekk l-awtoritajiet inkarigati mill-ħruġ ta' liċenzji rilevanti 
kinux ivvalutaw is-sitwazzjoni finanzjarja ta' Thomas Cook, jekk ġietx identifikata xi 
problema finanzjarja u jekk setgħux ittieħdu xi miżuri biex jevitaw li eluf ta' passiġġieri 
jitħallew abbandunati 'l bogħod minn darhom;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra aktar miżuri biex jinżamm livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumaturi f'każ ta' falliment ta' impriża; jistieden lill-Kunsill jadotta l-
pożizzjoni tiegħu dwar l-emenda tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 dwar l-infurzar 
tad-drittijiet tal-passiġġieri bl-ajru u tal-limiti ta' responsabbiltà tat-trasportaturi bl-ajru, 
malajr kemm jista' jkun, u japprova l-pożizzjoni meħuda mill-Parlament fi Frar 2014; 
jiddispjaċih bil-fatt li l-Kunsill, f'ħames snin, ma kienx kapaċi jilħaq ftehim;

12. Itenni l-ħtieġa, fir-rigward tal-emenda tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 dwar l-
infurzar tad-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru u r-responsabbiltà tat-trasportaturi tal-ajru, 
ta' mekkaniżmi obbligatorji biex jinżamm il-livell attwali ta' protezzjoni tal-passiġġieri 
fil-każ ta' insolvenza jew falliment, fost l-oħrajn permezz tal-ħolqien ta' fondi ta' 
garanzija jew kuntratti ta' assigurazzjoni mil-linji tal-ajru li jiggarantixxu assistenza, 
rimborż, kumpens u riprogrammazzjoni tar-rotta;

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


