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Въпрос с искане за устен отговор  O-000033/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
от името на групата PPE

Относно: Последици от несъстоятелността на дружеството "Томас Кук"

Несъстоятелността на дружеството „Томас Кук“ блокира 600000 души на местата, където 
прекарват ваканциите си, и доведе до множество верижни ефекти в няколко сектора – 
например туризма, въздушния транспорт и автомобилния транспорт. Националните и 
регионалните администрации приеха планове за действие при извънредни ситуации за 
репатриране на засегнатите пътници. Данните относно въздействието на несъстоятелността 
все още не са известни, но вероятно сумите са значителни.

Като се има предвид, че тази несъстоятелност ще окаже значително икономическо 
въздействие върху туристическия сектор, който е особено важен за голяма част от 
европейските икономики (от гледна точка на работните места, БВП, свързаността между 
полетите, защитата на потребителите и др.), както и върху имиджа и репутацията на Европа 
като туристическа дестинация номер едно в света:

Какво възнамерява да направи Комисията, за да предотврати значителното въздействие върху 
европейските икономики (особено тези, които са тясно свързани със сектора на туризма)?

Какъв вид помощ ще въведе Комисията за секторите и предприятията, засегнати от 
несъстоятелността на дружеството „Томас Кук“ (например държавна помощ, Европейския фонд 
за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), Европейския социален фонд (ЕСФ)), за да се 
смекчат последиците, до които тази несъстоятелност ще доведе във връзка със заетостта, по-
специално по отношение на МСП? 

Ще обмисли ли Европейският съюз да предприеме мерки за хармонизиране, за да се 
гарантират правата на потребителите в случай на несъстоятелност на дружество? Следва ли 
защитата на пътниците в случай на несъстоятелност на дружество да бъде включена в 
Регламент (ЕО) № 261/2004 относно правата на пътниците във въздушния транспорт?
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