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Ábhar: Éifeachtaí fhéimheacht ghrúpa Thomas Cook

D’fhág féimheacht ghrúpa Thomas Cook 600 000 duine sáinnithe ag a n-ionaid saoire agus bhí 
iliomad éifeachtaí aici ar earnálacha áirithe ar nós earnálacha na turasóireachta, an aeriompair agus 
an iompair bóthair. Ghlac údaráis náisiúnta agus réigiúnacha pleananna teagmhais chun na paisinéirí 
lena mbaineann a aisdúichiú. Níltear cinnte fós faoi na figiúirí maidir le tionchar na féimheachta ach is 
dócha gur figiúirí suntasacha iad.

I bhfianaise an tionchair mhóir eacnamaíoch a bheidh ag an bhféimheacht ar earnáil na 
turasóireachta, a bhfuil tábhacht mhór ag baint léi do go leor geilleagair Eorpacha (ó thaobh post, 
olltáirgeacht intíre (OTI), nascacht eitilte, cosaint tomhaltóirí etc. de), agus i bhfianaise íomhá agus 
chlú na hEorpa mar an príomhcheann scríbe ar domhan:

Cad a dhéanfaidh an Coimisiún chun cosc a chur ar mhóréifeachtaí díobhálacha ar gheilleagair na 
hEorpa (go háirithe iad siúd atá nasctha go dlúth le hearnáil na turasóireachta)?

Cad é an cineál cabhrach a chuirfidh an Coimisiún ar fáil do na hearnálacha agus do na cuideachtaí 
atá thíos le féimheacht Thomas Cook (e.g. Státchabhair, an Ciste Eorpach um Choigeartú don 
Domhandú (CED), Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE)) chun iarmhairtí na féimheachta sin a mhaolú ó 
thaobh fostaíochta de, go háirithe maidir le fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna)? 

An gcuirfidh an tAontas Eorpach bearta comhchuibhithe san áireamh chun cearta tomhaltóirí a ráthú i 
gcás féimheacht cuideachta? Ar cheart an chosaint do phaisinéirí i gcás féimheachta a chur san 
áireamh i Rialachán (CE) Uimh. 261/2004 maidir le cearta aerphaisinéirí?
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