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B9-0124/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a Thomas Cook csoport csődjének hatásáról
(2019/2854(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 152. és 195. cikkére,

– tekintettel az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az európai turizmus előmozdításának új kihívásairól és elképzeléseiről szóló 
2015. október 29-i állásfoglalására2,

– tekintettel „A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret – A 
Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című 2018. november 14-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel az „Európa, a világ első számú turisztikai célpontja – az európai turizmus új 
politikai kerete” című bizottsági közleményre (COM(2010)0352),

– tekintettel a Condor részére nyújtott megmentési támogatásról szóló, 2019. október 14-i 
bizottsági határozatra (SA.55394),

– tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) 
és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)4,

– tekintettel a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az 
utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 
295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 
261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre5,

– tekintettel a légitársaságok fizetésképtelensége esetén a légi utasok védelméről szóló, 
2013. szeptember 20-i bizottsági közleményre (COM(2013)0129),

– tekintettel a légi fuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről szóló, 1997. október 9-
i 2027/97/EK tanácsi rendeletre6,

– tekintettel a Közösségben a légijáratok működtetésére vonatkozó közös szabályokról 

1HL L 326., 2015.12.11., 1. o.
2 HL C 355., 2017.10.20., 71. o.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.
4 HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
5 HL L 46., 2004.2.17., 1. o.
6 HL L 285., 1997.10.17., 1. o.
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szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre7,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2019. szeptember 23-án a Thomas Cook csoport hivatalosan csődöt jelentett, ami 
az idegenforgalmi ágazatban a valaha bekövetkezett legnagyobb válságok egyike;

B. mivel a Thomas Cook csoport összeomlása következtében több százezer ember rekedt 
szerte a világban; mivel a Thomas Cook csődje miatt ezeket az embereket nagyszabású 
műveletek közepette kellett a világ különböző pontjairól hazaszállítani;

C. mivel a Thomas Cook csoport által közvetlenül foglalkoztatott mintegy 22 000 embert 
fenyeget munkanélküliség; mivel ez a csőd szállodák és szálláshelyek bezárásához 
vezetett, és munkahelyek ezreinek elvesztését is okozza az idegenforgalmi ágazatban és 
az idegenforgalomtól függő ágazatokban; mivel számos beszállító, többnyire életképes 
kkv-k jelentős nehézségekkel szembesülhetnek a Thomas Cook összeomlása által 
kiváltott dominóhatás miatt;

D. mivel a Thomas Cook összeomlása jelentős negatív hatással lehet egyes uniós régiók 
gazdaságaira, amelyek közvetlenül függtek a Thomas Cook utazási csomagjaitól; mivel 
Unió-szerte számos szakszervezet és szállodaipari szövetség is komoly aggodalmának 
adott hangot a bevételkiesés miatt, és sürgős támogatási intézkedésekre szólított fel;

E. mivel a turizmus az európai tagállamok gazdaságainak egyik kulcságazata, amely az 
uniós GPD több mint10%-át adja, ha figyelembe vesszük az idegenforgalomhoz 
kapcsolódó ágazatokat is; mivel fontos hajtóerőt képvisel a foglalkoztatásban is, mivel 
13 millió munkavállalót foglalkoztat közvetlenül, és így a munkahelyek legalább 12%-
át teszi ki az EU-ban;

F. mivel Európa 52%-os piaci részesedéssel a világ első számú idegenforgalmi célpontja; 
mivel az idegenforgalmi ágazat különösen ki van téve az előre nem látható természeti és 
emberi eredetű veszélyeknek;

G. mivel az idegenforgalom jelentős társadalmi-gazdasági tevékenységet jelent az EU-ban, 
és széles körű hatást gyakorol a gazdaságra, a foglalkoztatásra és a társadalmi 
fejlődésre;

H. mivel számos tagállam célzott intézkedéseket jelentett be idegenforgalmi ágazatuk 
támogatására, a Thomas Cook csoport összeomlása okozta negatív hatások enyhítése 
érdekében; mivel nem volt egységes uniós válasz erre a válságra az idegenforgalmi 
ágazatban; mivel eddig nem aktiváltak uniós támogatási mechanizmust;

I. mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az EU hatáskörrel rendelkezik a 
tagállamok által az idegenforgalom területén hozott intézkedések támogatására vagy 
kiegészítésére; mivel az idegenforgalom nem rendelkezik saját sorral az uniós 
költségvetésben, és mivel az e területtel kapcsolatos fellépések több különböző alap, 

7 HL L 293., 2008.10.31., 3. o.
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kísérleti projekt és előkészítő intézkedés között oszlanak meg;

J. mivel az EU létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további 
támogatást nyújtson a fő globális strukturális változások vagy a globális pénzügyi és 
gazdasági válság következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli 
munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

K. mivel 2019. szeptember 25-én a német szövetségi kormány arról értesítette a 
Bizottságot, hogy szándékában áll a Thomas Cook német légitársaságának, a 
Condornak a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) német állami fejlesztési bankon 
keresztül 380 millió EUR összegű megmentési kölcsönt nyújtani, amelyet a Bizottság 
2019. október 14-én jóváhagyott;

L. mivel jelentős különbségek vannak a fogyasztók rendelkezésére álló lehetőségek között 
arra vonatkozóan, hogy törölt utazásaik után visszatérítést igényeljenek; mivel az (EU) 
2015/2302 irányelv 17. cikke előírja, hogy egy utazásszervező fizetésképtelensége 
esetén valamennyi tagállamnak biztosítania kell a fogyasztók védelmét;

M. mivel a Parlament már 2014. február 5-én elfogadta a 261/2004/EU rendelet 
felülvizsgálatáról szóló álláspontját8, ugyanakkor a Parlament és a Tanács közötti 
tárgyalások még nem kezdődtek meg, mivel az ügy megrekedt a Tanácsnál;

N. mivel sok fogyasztó nem ismeri azokat a pénzügyi kockázatokat, amelyekkel egy 
utazásszervező csődje esetén szembesülhetnek;

O. mivel azok a fogyasztók, akik közvetlenül foglalnak repülőjegyet, nem részesülnek 
megfelelő védelemben a légitársaságok fizetésképtelensége esetén, mivel a jelenlegi 
uniós jogi keret nem ír elő közvetlen fizetésképtelenségi védelmet a kizárólag 
repülőjeggyel rendelkezők számára;

P. mivel az 1008/2008/EK rendelet 9. cikke értelmében a tagállamoknak intézkedniük kell, 
ha nem elégedettek az általuk kiadott engedéllyel rendelkező légi fuvarozó 
tőkemegfelelőségével, és fontolóra vehetik a társaság működési engedélyének 
felfüggesztését vagy visszavonását;

Q. mivel a Thomas Cook ügyvezetői közel 22 millió EUR jutalmat kaptak az elmúlt öt 
évben;

1. komoly aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Thomas Cook csoport csődje következtében 
több százezer fogyasztó, illetve az idegenforgalmi ágazatban több ezer munkavállaló és 
érdekelt fél – többnyire helyi kkv-k – szenvedett és szenved el továbbra is pénzügyi és 
pszichológiai kellemetlenségeket;

2. felhívja az Egyesült Királyság hatóságait annak biztosítására, hogy a már megkeresett 
béreket teljes egészében fizessék ki a Thomas Cook elbocsátott dolgozóinak;

3. felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra a fizetésképtelenség esetén a 

8 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0092.
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munkavállalók védelmére vonatkozó jogszabályok kidolgozását, melyek célja az lenne, 
hogy a munkavállalók az utasokhoz hasonlóan az uniós jogszabályok értelmében 
ugyanúgy élvezhessék a hazaszállítás jogát;

4. hangsúlyozza, hogy a Thomas Cook tevékenységének hirtelen megszűnése és ennek az 
ágazatra gyakorolt negatív hatásai súlyosan érintették Európának mint a világ első 
számú idegenforgalmi célpontjának imázsát és hírnevét;

5. rendkívül sajnálja, hogy az elbocsátott munkavállalókat nem tájékoztatták megfelelően 
vagy nem konzultáltak velük; hangsúlyozza azon szilárd meggyőződését, hogy a 
kölcsönös bizalmon és közös felelősségen alapuló, minden szintre kiterjedő társadalmi 
párbeszéd a legjobb eszköz a konszenzusos megoldások és közös kilátások keresésére a 
szerkezetátalakítási folyamatok előrejelzése, megelőzése és kezelése során; e 
tekintetben hangsúlyozza az európai üzemi tanácsok megerősítésének fontosságát;

6. felhívja a fizetésképtelenség által érintett valamennyi tagállamot, hogy teljes mértékben 
használják ki az összes rendelkezésre álló eszközt, például az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapot és az Európai Szociális Alapot, hogy segítsék az elbocsátott 
munkavállalók átképzését, és támogassák visszatérésüket a munkaerőpiacra; 
emlékezteti a Bizottságot, hogy az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi 
támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és 
leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

7. hangsúlyozza, hogy a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. november 
14-i parlamenti állásfoglalásban megfogalmazott kérésnek megfelelően létre kell hozni 
a fenntartható idegenforgalom költségvetési fejezetét, tekintettel arra, hogy az ágazat 
mennyire fontos a tagállamok gazdaságai számára, valamint hogy kezelni lehessen az 
olyan közös kihívásokat, mint az éghajlatváltozás és általában az ember okozta egyéb 
válságok hatása, mindezt válságkezelési mechanizmusok révén a rendeltetési helyen és 
az ágazat versenyképességének egyéb intézkedésekkel való növelése, többek között 
Európa mint idegenforgalmi célpont népszerűsítése révén;

8. üdvözli az egyes tagállamok által elfogadott készenléti terveket, amelyek célja az 
érintett utasok hazaszállításának elősegítése, valamint a helyi vállalkozásokat és 
gazdaságokat érő negatív hatások enyhítése; sajnálja azonban, hogy nem áll 
rendelkezésre keret a hasonló helyzetekre való összehangolt európai reagálásra;

9. üdvözli az arra vonatkozó döntést, hogy a Thomas Cook német légitársaságának, a 
Condornak 380 millió EUR összegű megmentési kölcsönt nyújtanak, amely lehetővé 
tette a leányvállalat számára az elbocsátások elkerülését és a repülőutak folytatását; 
elvárja a német kormánytól, hogy gondoskodjon arról, hogy a kölcsönt hat hónapon 
belül teljes egészében visszafizessék, és hogy a Condor munkavállalóinak 
foglalkoztatási feltételei ne romoljanak;

10. felhívja a nemzeti hatóságokat, hogy hozzanak létre egy nemzeti kompenzációs alapot 
azon fogyasztók kártérítésének biztosítására, akik az üdülésük alatt váltak e csőd 
áldozatává vagy akiknek utazását vagy szállását törölték, amennyiben az utazási 
csomagot befizetett utazók semmilyen kártérítést sem kaptak a fizetésképtelenség 
esetére kötött biztosítás alapján;
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11. megjegyzi, hogy ebben az esetben a fogyasztók rendelkezésére álló kártérítési 
rendszerek jelentősen eltérnek egymástól, ezért a közlekedési és idegenforgalmi 
ágazatban a legmagasabb szintű fogyasztói jogok biztosítása érdekében felszólít a 
felfelé irányuló minimális harmonizációra;

12. felhívja a Bizottságot, hogy vezessen be jogi kötelezettséget a légi fuvarozók számára, 
hogy fizetésképtelenség esetére hozzanak létre egy garanciaalapot a fogyasztók 
számára;

13. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre jogi keretet a kizárólag repülőjeggyel 
rendelkezők fizetésképtelenséggel szembeni közvetlen védelmét szolgáló 
követelményekre, beleértve a légi fuvarozók azon kötelezettségét, hogy a működési 
engedély kérelmezésekor fizetésképtelenségi biztosítást kössenek;

14. ösztönzi a tagállamok nemzeti hatóságait, az utazásszervezőket és a fogyasztói 
szervezeteket, hogy megfelelően és aktívan tájékoztassák a fogyasztókat a csőd esetén 
őket megillető jogokról, mielőtt repülőutat, szállást vagy utazási csomagokat foglalnak 
le;

15. felhívja a Tanácsot, hogy vállaljon kötelezettséget a 2027/97/EK rendeletről szóló 
bizottsági javaslattal kapcsolatos általános megközelítés elkészítésére, mivel a 
fogyasztói jogok javítása és a fogyasztók jogbiztonságának növelése érdekében szükség 
van e rendelet felülvizsgálatára;

16. kéri a Bizottságot és az érintett tagállamok illetékes hatóságait, hogy végezzenek alapos 
elemzést a Thomas Cook csődjének okairól a jövőbeli válságok előrejelzése és olyan 
politikák kialakítása érdekében, amelyek minimálisra csökkentik a hasonló események 
bekövetkezésének kockázatát;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


