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B9-0120/2019

Europaparlamentets resolution om de negativa konsekvenserna av 
Thomas Cooks konkurs för EU:s turism
(2019/2854(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 6 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget),

– med beaktande av artikel 195 i EUF-fördraget,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 
11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade 
flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/911,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 oktober 2007 Agenda för en 
hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism (COM(2007)0621),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 juni 2010 Europa – världens 
främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism (COM(2010)0352),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av 
rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG2,

– med beaktande av sin resolution av den 29 mars 2012 om flygpassagerares etablerade 
rättigheter – funktion och tillämpning3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 mars 2013 Skydd för 
passagerare i händelse av ett lufttrafikföretags insolvens (COM(2013)0129),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 
17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–
2020)4,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 februari 2014 En europeisk 
strategi för ökad tillväxt och sysselsättning inom kust- och havsturism 
(COM(2014)0086),

1 EUT L 46, 17.2.2004, s. 1.
2 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.
3 EUT C 257E, 6.9.2013, s. 1.
4 EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
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– med beaktande av sin ståndpunkt som antogs vid första behandlingen 5 februari 2014 
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade 
flygningar och av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar 
avseende lufttransport av passagerare och deras bagage5,

– med beaktande av sin resolution av den 29 oktober 2015 om nya utmaningar och 
koncept för främjande av turism i Europa6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 av den 
25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU 
samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG7,

– med beaktande av sin resolution av den 14 november 2018 om den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en 
överenskommelse8,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 27 maj 2019 om turistnäringens 
konkurrenskraft som drivkraft för hållbar tillväxt, sysselsättning och social 
sammanhållning i EU under nästa årtionde,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det brittiska företaget Thomas Cook, den näst största researrangören i världen, har 
kollapsat, vilket har fått mycket negativa konsekvenser för ekonomin, EU:s inre 
marknad, sysselsättningen och den fria rörligheten för personer inom och utanför EU. 

B. Denna påverkan på turistnäringen förvärras av osäkerheten kring Förenade kungarikets 
utträde ur EU.

C. Statistik visar att de flesta EU-medborgare som reser utomlands reser inom EU och att 
antalet internationella turister som besöker EU kommer att fortsätta öka.

D. Turismen står för omkring 4 % av unionens BNP, och för mer än 10 % om man räknar 
in alla turismrelaterade sektorer. Turistnäringen är även en viktig drivkraft för 
sysselsättning, som sysselsätter nästan 12 miljoner arbetstagare och står för minst 5 % 
av alla arbetstillfällen (mer än 27 miljoner arbetstagare och nästan 12 % av alla 
arbetstillfällen om man beaktar turistnäringens kopplingar till andra sektorer) samt 20 % 
av arbetstillfällena för ungdomar under 25 år.

E. Turistnäringen omfattar ett stort antal olika tjänster och yrken. Sektorn består till största 
delen av små och medelstora företag vars verksamheter skapar sysselsättning och 

5 EUT C 93, 24.3.2017, s. 336.
6 EUT C 355, 20.10.2017, s. 71.
7 EUT L 326, 11.12.2015, s. 1.
8 Antagna texter, P8_TA(2018)0449.
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välstånd i regioner som i stor utsträckning är beroende av turism.

F. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har EU haft befogenhet att stödja eller 
komplettera medlemsstaternas insatser på turismområdet. Turismen har dock inte någon 
egen budgetpost i EU:s budget, vilket parlamentet begärde i sin resolution av 
den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 – parlamentets 
ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse, där parlamentet begär att ett särskilt 
anslag för hållbar turism ska inrättas.

G. Turismen kan bidra till minst tre av von der Leyen-kommissionens prioriteringar, 
nämligen ”en ekonomi för människor”, ”ett Europa rustat för den digitala tidsåldern” 
och ”skydd av den europeiska livsstilen”.

H. Thomas Cooks kollaps har gjort att det har krävts en enorm insats för att hämta hem 
mer än 600 000 människor från olika platser i världen.

I. Nedläggningen av Thomas Cooks verksamhet har orsakat allvarliga ekonomiska skador 
för turistnäringen och sysselsättningen. Lämpliga åtgärder kommer att behöva vidtas för 
att förbättra sektorns konkurrenskraft och säkerställa att Europa behåller sin ställning 
som världens främsta resmål, som en drivkraft för tillväxt och hållbar utveckling av 
Europas städer och regioner.

J. Passagerare har rätt att få tjänster tillhandahållna som planerat, särskilt när de redan har 
betalat för biljetten innan tjänsten tillhandahålls. Passagerarna måste i god tid ges 
begriplig och korrekt information i ett format som är tillgängligt för alla.

1. Europaparlamentet är djupt bekymrat över de 600 000 människor som är strandsatta 
långt borta från sina hem och de tusentals lokala leverantörer och dotterbolag, mestadels 
små och medelstora företag, som har hamnat i allvarliga ekonomiska svårigheter på 
grund av Thomas Cooks kollaps, samt över den skadliga inverkan den får på bilden av 
Europa och dess anseende som världens främsta resmål.

2. Europaparlamentet lovordar medlemsstaterna för att snabbt ha utfört beredskapsplaner 
för att effektivt kunna hämta hem de berörda personerna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka hur den skulle kunna delta snabbt och effektivt i en 
liknande situation i framtiden.

3. Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att undersöka orsakerna 
bakom Thomas Cooks konkurs i syfte att förutse framtida kriser och utarbeta en politik 
som minimerar riskerna i en sektor som är så viktig för EU.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att identifiera och möjliggöra snabb och 
effektiv tillgång till de finansiella EU-instrument som skulle kunna kompensera för de 
skador som orsakats sektorn och bidra till att förbättra dess konkurrenskraft.

5. Europaparlamentet uppmuntrar dessutom medlemsstaterna samt de lokala och regionala 
myndigheterna att använda sig av de verktyg som tillhandahålls av 
Europeiska socialfonden andra EU-instrument samt nationella, regionala och lokala 
instrument. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
regelbundet utarbeta särskilda anbudsinbjudningar för turistnäringen på grundval av de 
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prioriteringar som anges i respektive fond.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att endast som 
en sista utväg överväga statligt stöd som skulle kunna mildra de negativa ekonomiska 
konsekvenserna för företag, städer, regioner och destinationer samt de allvarliga 
konsekvenserna för sysselsättningen.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa en välfungerande inre marknad för 
transporttjänster, upprätthålla en hög konsumentskyddsnivå och förbättra företagens 
konkurrenskraft inom turistnäringen.

8. Europaparlamentet understryker vikten av en konstant social dialog på alla nivåer som 
grundar sig på ömsesidigt förtroende och delat ansvar, eftersom det är ett av de bästa 
verktygen för att finna samförståndslösningar och gemensamma strategier för att 
förutse, förebygga och hantera omstruktureringsprocesser. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att samråda med arbetsmarknadens parter vid utarbetandet av samtliga 
berörda åtgärder.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att bedöma och anta alla de 
åtgärder som krävs för att försvara EU:s intressen och undvika liknande situationer 
i framtiden, och att dra lärdomar från denna erfarenhet som kan tillämpas vid 
förhandlingen om framtida luftfartsavtal.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att informera parlamentet om eventuell ny 
relevant information om Thomas Cooks konkurs. Parlamentet understryker i detta 
avseende vikten av att veta huruvida de berörda tillsynsmyndigheterna har gjort en 
bedömning av Thomas Cooks finansiella ställning, huruvida några ekonomiska problem 
identifierades och huruvida åtgärder kunde ha vidtagits för att undvika att tusentals 
passagerare strandsattes långt borta från sina hem.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga ytterligare åtgärder för att 
upprätthålla en hög konsumentskyddsnivå i händelse av en konkurs. Parlamentet 
uppmanar rådet att så snart som möjligt anta sin ståndpunkt om ändringen av förordning 
(EG) nr 261/2004 vad gäller verkställighet av flygpassagerares rättigheter och 
lufttrafikföretags skadeståndsansvar, och att godkänna parlamentets ståndpunkt från 
februari 2014. Parlamentet beklagar att rådet på fem år inte har kunnat nå en 
överenskommelse.

12. Europaparlamentet upprepar behovet av obligatoriska mekanismer för att upprätthålla 
den nuvarande skyddsnivån för passagerare i händelse av insolvens eller konkurs, 
inbegripet genom att flygbolagen skapar garantifonder eller försäkringskontrakt som 
garanterar assistans, återbetalning, kompensation och ombokning.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


