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Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000033/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
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
namens de PPE-Fractie

Betreft: De gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook

Het faillissement van Thomas Cook heeft niet alleen gevolgen voor de 600 000 vakantiegangers die 
zijn gestrand, maar ook voor diverse economische sectoren, zoals de toeristische sector en de 
sectoren lucht- en wegvervoer. Voor de passagiers werden er door nationale en regionale 
overheidsinstanties noodplannen opgesteld, zodat de getroffen reizigers konden worden 
gerepatrieerd. Er zijn nog geen precieze cijfers over de gevolgen van dit faillissement, maar het is 
waarschijnlijk dat de gevolgen aanzienlijk zijn.

In het licht van de grote economische gevolgen van dit faillissement voor de toeristische sector, die 
voor veel Europese economieën uiterst belangrijk is (werkgelegenheid, bbp, vliegverbindingen, 
consumentenbescherming, enz.), en de grote gevolgen van dit faillissement voor het imago en de 
reputatie van Europa als belangrijkste toeristische bestemming in de wereld, verzoeken wij de 
Commissie antwoord te geven op de volgende vragen:

Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om de Europese economieën (met name de 
toeristische sector) tegen dergelijke gebeurtenissen te beschermen?

Welke vormen van steun (staatssteun, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
(EFG), het Europees Sociaal Fonds (ESF)) heeft de Commissie voor de sectoren en ondernemingen 
die getroffen zijn door het faillissement van Thomas Cook in gedachten om de gevolgen van dit 
faillissement voor de werkgelegenheid (met name voor kmo’s) te verzachten? 

Overweegt de Europese Unie invoering van harmonisatiemaatregelen ter bescherming van 
consumentenrechten in geval van faillissement van ondernemingen? Vindt de Commissie dat 
consumentenbescherming in geval van faillissement opgenomen dient te worden in Verordening (EG) 
nr. 261/2004 inzake de rechten van luchtreizigers?
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