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Europos Parlamento rezoliucija dėl įmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikio
(2019/2854(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į bendrovės „Thomas Cook Group“ bankrotą,

– atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių1,

– atsižvelgdamas į politines gaires būsimai Europos Komisijai (2019–2024 m.),

– atsižvelgdamas į paskirtojo vykdomojo pirmininko pavaduotojo Franso Timmermanso, 
atsakingo už Europos žaliąjį kursą, klausymą Europos Parlamente 2019 m. spalio 8 d.,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 21 d. Komisijos pareiškimą dėl įmonės „Thomas Cook 
Group“ bankroto poveikio,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi bankrutavus įmonei „Thomas Cook Group“ apie 600 000 keleivių liko „ant 
ledo“;

B.  kadangi dėl įmonės „Thomas Cook Group“ kyla rizika apie 22 000 darbo vietų;

C. kadangi vis dar yra daugiau kaip 1 000 000 klientų, kurie 2019 m. užsisakė kelionių ir 
šiomis aplinkybėmis negalės jomis pasinaudoti;

D. kadangi ES aplinkos apsaugos taisyklės, visų pirma prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais sistema, sukuria nepalankią konkurencinę padėtį Europos oro transporto 
bendrovėms ir kelionių organizavimo įmonėms, pvz., įmonei „Thomas Cook Group“;

E. kadangi nauji su klimatu susiję tikslai pagal Europos žaliąjį kursą dar apsunkins padėtį 
kelionių organizavimo sektoriuje, o tai gali lemti daugiau tokių atvejų, kaip įmonės 
„Thomas Cook Group“ bankrotas;

F. kadangi paskirtasis Europos Komisijos vykdomasis Komisijos pirmininko pavaduotojas 
paskelbė, kad išmetamo CO2 kiekis iki 2040 m. turės būti sumažintas 55 proc., ir dėl to 
visos Europos pramonės sritys patirs didžiulį spaudimą;

G. kadangi įmonės „Thomas Cook Group“ bankrotas yra ekonominio nuosmukio, kuris 
gali daryti poveikį ir kitoms paslaugų pramonės šakoms ir dėl kurio gali būti prarasta 
dar daugiau darbo vietų, pavyzdys;

1 OL L 326, 2015 12 11, p. 1.
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H. kadangi dėl naujų klimato apsaugos taisyklių gerokai padidės kelionių išlaidos;

I. kadangi, remiantis skirtingais skaičiavimais, turizmo sektorius Graikijoje patyrė 250–
500 mln. EUR nuostolių po to, kai kelionių organizavimo įmonė „Thomas Cook“ 
paskelbė esanti nemoki;

J. kadangi Ispanijos turizmo sektoriuje apskaičiuoti nuostoliai dėl įmonės „Thomas Cook“ 
neapmokėtų viešbučio sąskaitų siekia mažiausiai 200 mln. EUR;

1. giliai susirūpinęs pažymi, kad ekonominė padėtis Europos Sąjungoje vis labiau kelia 
nerimą;

2. mano, kad Europos žaliasis kursas ekonomikos nuosmukio laikotarpiu darys Europos 
įmonėms nereikalingą spaudimą;

3. ragina Komisiją pakoreguoti savo kursą ir sumažinti Europos turizmo sektoriui 
tenkančią naštą, susijusią su griežtesniais CO2 kiekio mažinimo tikslais ir kitomis 
pernelyg didelėmis klimato apsaugos priemonėmis;

4. pabrėžia, kad dėl klimato apsaugos priemonių vartotojams kils kelionių išlaidos; todėl 
įspėja, kad tai kelia pavojų rinkų veikimui ir laisvam judėjimui; reikalauja, kad 
įperkamos kelionės, kurias sau gali leisti taip pat mažas pajamas gaunantys piliečiai, 
liktų neatsiejama asmens teisės į atostogas dalimi;

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai.


