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B9-0119/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par “Thomas Cook” bankrota negatīvo ietekmi uz ES 
tūrismu
(2019/2854(RSP))

Eiropas Parlaments,

− ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6. panta d) punktu,

− ņemot vērā LESD 195. pantu,

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulu (EK) 
Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu 
pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un 
ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/911,

− ņemot vērā Komisijas 2007. gada 19. oktobra paziņojumu “Noturīgas un 
konkurētspējīgas Eiropas tūrisma nozares programma” (COM(2007)0621),

− ņemot vērā Komisijas 2010. gada 30. jūnija paziņojumu “Eiropa, tūristu apmeklētākā 
vieta pasaulē — jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes” 
(COM(2010)0352),

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra 
Direktīvu 2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes 
Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un 
atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 97/7/EK2,

− ņemot vērā 2012. gada 29. marta rezolūciju par gaisa transporta pasažieru tiesību 
ievērošanu un piemērošanu3,

− ņemot vērā Komisijas 2013. gada 18. marta paziņojumu “Pasažieru aizsardzība 
aviosabiedrību maksātnespējas gadījumā” (COM(2013)0129), kurā Komisija noteica 
pasākumus, lai uzlabotu ceļotāju aizsardzību aviosabiedrību maksātnespējas gadījumā, 
tostarp uzlabotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 izpildi,

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko 
atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (“EGF regula”)4,

− ņemot vērā Komisijas 2014. gada 20. februāra paziņojumu “Eiropas stratēģija lielākai 

1 OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.
2 OV L 304, 20.11.2011., 64. lpp.
3 OV C 257E , 6.9.2013., 1. lpp.
4 OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
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izaugsmei un darbvietām piekrastes un jūras tūrisma nozarē” (COM(2014)0086),

− ņemot vērā pirmajā lasījumā 2014. gada 5. februārī pieņemto nostāju par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 261/2004, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar 
iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, un Regulu (EK) 
Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa 
pārvadājumus5,

− ņemot vērā 2015. gada 29. oktobra rezolūciju par jauniem izaicinājumiem un 
koncepcijām tūrisma veicināšanai Eiropā6,

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvu (ES) 
2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem7 un jo 
īpaši tās 13. pantu par atbildību par kompleksā pakalpojuma sniegšanu, 16. pantu par 
pienākumu sniegt palīdzību, un V nodaļu, ar ko reglamentē ceļotāju aizsardzību pret 
organizatora vai mazumtirgotāja maksātnespēju,

− ņemot vērā 2018. gada 14. novembra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos8,

− ņemot vērā Komisijas 2019. gada 1. marta paziņojumu “Aviācijas stratēģija Eiropai. 
Augstu sociālo standartu saglabāšana un veicināšana” (COM(2019)0120),

− ņemot vērā Padomes 2019. gada 27. maija secinājumus par tūrisma nozares 
konkurētspēju, kas ir ilgtspējīgas attīstības, nodarbinātības un sociālās kohēzijas 
dzinējspēks Eiropas Savienībā nākamajā desmitgadē,

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai 
Kopienā9,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Apvienotās Karalistes uzņēmuma “Thomas Cook”, kas ir otrais lielākais tūrisma 
operators pasaulē, sabrukums būtiski negatīvi ietekmē ekonomiku, ES iekšējo tirgu, 
nodarbinātību, patērētāju uzticēšanos un personu brīvu pārvietošanos visā ES un ārpus 
tās;

B. tā kā šo ietekmi uz tūrisma nozari vēl negatīvāku padara neskaidrība par Apvienotās 
Karalistes izstāšanos no ES;

C. tā kā statistika liecina, ka lielākā daļa ES pilsoņu, kuri ceļo uz ārvalstīm, to dara ES 

5 OV C 93, 24.3.2017., 336. lpp.
6 OV C 355, 20.10.2017., 71. lpp.
7 OV L 326, 11.12.2015., 1. lpp.
8 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0449.
9 OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp.
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ietvaros, un ka to starptautisko tūristu skaits, kuri apmeklē ES, turpinās palielināties;

D. tā kā tūrisms veido aptuveni 4 % no ES IKP un vairāk nekā 10 %, ja ņem vērā visas ar 
tūrismu saistītās nozares; tā kā tūrisma nozare ir arī būtisks nodarbinātības virzītājspēks, 
nodarbinot gandrīz 12 miljonus darba ņēmēju un nodrošinot vismaz 5 % no visām 
darbvietām (vairāk nekā 27 miljonus darba ņēmēju un gandrīz 12 % no visām 
darbvietām, ja ņem vērā saikni ar citām nozarēm), kā arī 20 % darbvietu, ko veic 
jaunieši vecumā līdz 25 gadiem;

E. tā kā tūrisma nozare ietver ļoti dažādus pakalpojumus un profesijas, kurās mobilitātei ir 
būtiska nozīme; tā kā šajā nozarē dominē mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī 
pašnodarbinātas personas, kuru darbība rada darbvietas un labklājību reģionos, kas ir 
ļoti atkarīgi no tūrisma;

F. tā kā kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā ES ir bijusi pilnvarota atbalstīt vai 
papildināt dalībvalstu darbības tūrisma jomā; tā kā, no otras puses, tūrismam nav īpašas 
pozīcijas ES budžetā, kā Parlaments to prasīja 2018. gada 14. novembra rezolūcijā par 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam — Parlamenta nostāja attiecībā uz 
vienošanos, kurā tas prasa ieviest īpašu piešķīrumu ilgtspējīgam tūrismam;

G. tā kā “Thomas Cook” sabrukšanas dēļ bija vajadzīga milzīga repatriācijas operācija, 
vairāk nekā 600 000 cilvēku no dažādām vietām visā pasaulē nogādājot uz viņu 
izcelsmes vietām;

H. tā kā “Thomas Cook” darbības pārtraukšana radīja nopietnus ekonomiskus zaudējumus 
tūrisma nozarei un nodarbinātībai; tā kā tādēļ būs jāveic attiecīgi pasākumi, lai uzlabotu 
nozares konkurētspēju un nodrošinātu, ka Eiropa saglabā savu pasaules tūrisma vadošā 
galamērķa pozīciju, kas ir pilsētu un reģionu izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības 
virzītājspēks;

I. tā kā “Thomas Cook” darbības pārtraukšana izraisīja gaisa satiksmes savienojumu 
zaudēšanu dažās ES dalībvalstu teritorijās; tā kā tam ir īpaša ietekme uz ES tālākajiem 
reģioniem un salām, kur pieejamībai un savienotībai ir būtiska nozīme;

J. tā kā “Thomas Cook” sabrukums Eiropā un ārpus tās tieši ietekmē aptuveni 22 000 
darba ņēmēju, kuri saskaras ar bezdarbu un varētu nesaņemt nopelnītās algas;

K. tā kā pasažieriem ir tiesības saņemt plānotos pakalpojumus, jo īpaši tāpēc, ka tie biļetes 
cenu ir samaksājuši jau pirms pakalpojuma saņemšanas; tā kā ir ļoti svarīgi pasažierus 
nodrošināt ar saprotamu, precīzu un savlaicīgu informāciju, kas ir pieejama visiem,

1. pauž stingru solidaritāti un atbalstu visiem uzņēmuma “Thomas Cook” darbiniekiem un 
viņu ģimenēm, kā arī iesaistītajiem apakšuzņēmējiem, un pauž nožēlu par šī uzņēmuma 
sabrukšanas negatīvo ietekmi uz vietējo ekonomiku un kopienām; prasa veikt 
pasākumus, lai atbalstītu šos darbiniekus un apakšuzņēmējus, kā arī skartos reģionus šīs 
ekonomiski un sociāli grūtās situācijas pārvarēšanā;

2. pauž dziļas bažas par to, ka 600 000 cilvēku iestrēga tālu prom no mājām un tūkstošiem 
vietējo piegādātāju un meitasuzņēmumu, galvenokārt MVU, saskārās ar nopietnām 
finansiālām grūtībām “Thomas Cook” sabrukuma dēļ, kā arī par kaitīgo ietekmi uz 
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Eiropas kā pasaulē tūristu iecienītākā galamērķa tēlu;

3. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstis steidzami īstenoja ārkārtas rīcības plānus, lai efektīvi 
repatriētu attiecīgos ceļotājus, kā arī ātri īstenotu nodarbinātības politikas pasākumus un 
citus pasākumus, lai ierobežotu “Thomas Cook” bankrota ietekmi uz tūrisma nozarē 
strādājošajiem un ar to saistītajām nozarēm; aicina Komisiju izpētīt, kā tā varētu ātri un 
efektīvi iesaistīties līdzīgā situācijā nākotnē;

4. pauž nožēlu par to, ka darba ņēmējiem, kuri ir visvairāk skartās personas, parasti ir 
maza ietekme vai iespējas aizstāvēt savas intereses bankrota procedūrā; uzsver 
nepieciešamību uzlabot darba ņēmēju līdzdalības tiesības pārstrukturēšanas un 
maksātnespējas procedūrās; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai 
darbiniekiem, kurus ietekmē maksātnespēja, tiktu garantētas viņu nopelnītās darba algas 
un pensijas tiesības;

5. aicina kompetentās iestādes izpētīt “Thomas Cook” bankrota iemeslus, lai prognozētu 
turpmākās krīzes un izstrādātu politiku, kā novērst vai samazināt riskus šajā nozarē, kas 
ir tik svarīga Eiropas Savienībai; uzsver, ka valstu uzraudzības iestādēm ir nepieciešams 
labāk uzraudzīt aviosabiedrību finansiālo stāvokli, lai nepieļautu to, ka Eiropas pasažieri 
kļūst par šādu neveiksmju upuriem, ņemot vērā, ka kopš 2017. gada sākuma ir 
bankrotējušas 32 aviosabiedrības; atgādina, ka Regulai (EK) Nr. 1008/2008 pašlaik tiek 
veikts ietekmes novērtējums, kurā iekļauta iedaļa par aviosabiedrību pienākumu saņemt 
darbības licenci; aicina Komisiju apsvērt šīs regulas pārskatīšanu, lai iestādes varētu 
labāk uzraudzīt un kontrolēt aviosabiedrību finansiālo stāvokli un reaģēt gadījumos, kad 
tas ir kritiski svarīgi;

6. mudina Komisiju izvērtēt maksātnespējas tiesisko regulējumu bankrota gadījumā, lai 
gan tas nesen jau tika pārskatīts, un aicina dalībvalstis, transponējot Direktīvu (ES) 
2019/102310, nodrošināt apspriešanos ar darba ņēmējiem un viņu līdzdalību; uzsver, ka 
šajā direktīvā nevajadzētu par prioritāti noteikt investoru intereses salīdzinājumā ar 
patērētāju, klientu, nodokļu maksātāju un darba ņēmēju interesēm;

7. aicina dalībvalstis un Komisiju ņemt vērā atšķirības valstu maksātnespējas tiesību aktos, 
kas kļuva redzamas “Thomas Cook” gadījumā un kas rada problēmas multinacionālu 
uzņēmumu gadījumā;

8. aicina Komisiju identificēt un padarīt iespējamu ātru un efektīvu piekļuvi ES finanšu 
instrumentiem, ar kuriem varētu kompensēt nozarei un patērētājiem nodarīto kaitējumu 
un kuri varētu palīdzēt uzlabot nozares konkurētspēju un garantēt augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni;

9. aicina Komisiju iekļaut tūrismu savās stratēģiskajās prioritātēs un pārdēvēt transporta 
portfeli par “transportu un tūrismu”;

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīva (ES) 2019/1023 par preventīvās 
pārstrukturēšanas regulējumu, parādsaistību dzēšanu un diskvalifikāciju, un ar pārstrukturēšanu, maksātnespēju 
un parādsaistību dzēšanu saistīto procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem, un ar ko groza Direktīvu 
(ES) 2017/1132, OV L 172, 26.6.2019., 18. lpp.
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10. uzsver, ka ES dalībvalstīm ir kopīgas problēmas un iespējas tūrisma nozarē tādās jomās 
kā krīžu novēršana un pārvaldība, sociālekonomiskā un vides ilgtspējība, kvalitatīvu 
darbvietu radīšana, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana un darba ņēmēju 
apmācība, atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem un līdzsvara nodrošināšana starp 
vietējo kopienu un apmeklētāju interesēm; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt ES 
stratēģiju ilgtspējīgam tūrismam, kurā paredzēti saskaņoti un konkrēti pasākumi; aicina 
Komisiju nākamajā budžeta projektā iekļaut īpašu budžeta pozīciju tūrisma nozarei, kā 
Parlaments to pieprasījis attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam;

11. norāda uz iespējām, ko Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) sniedz darba 
ņēmējiem, kuri atlaisti lielu strukturālu izmaiņu rezultātā; aicina dalībvalstis, kuras 
skāris “Thomas Cook” bankrots, pilnībā izmantot EGF sniegtās iespējas, jo īpaši 
attiecībā uz MVU iesniegtiem kolektīviem pieteikumiem; aicina Komisiju izskatīt šos 
pieteikumus pēc iespējas drīzāk, ievērojot EGF regulā noteiktos termiņus, un sniegt 
dalībvalstīm nepieciešamo atbalstu, ja tas tiek prasīts;

12. mudina dalībvalstis un Komisiju apsvērt iespēju īstenot valsts atbalsta pasākumus, kas 
varētu mazināt negatīvo ekonomisko ietekmi uz uzņēmumiem, pilsētām, reģioniem un 
galamērķiem, kā arī nopietnās sekas attiecībā uz nodarbinātību; uzsver, ka skartie darba 
ņēmēji ir jāuzskata par privileģētiem kreditoriem maksātnespējas procedūrās;

13. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu “Aviācijas stratēģija Eiropai. Augstu sociālo 
standartu saglabāšana un veicināšana”; tomēr aicina Komisiju izstrādāt sociālo paketi 
aviācijas nozarei ar mērķi aizsargāt pilotus, gaisa kuģa salona apkalpi un uz zemes 
esošo personālu, citus darba ņēmējus un pasažierus; šajā kontekstā uzsver, ka šādā 
sociālajā paketē būtu jāiekļauj aizsardzības sistēma, kas piešķir labvēlības periodu 
aviosabiedrībām, kurām ir finansiālas grūtības, attiecīgo iestāžu uzraudzībā, lai 
aizsargātu darba ņēmējus un pasažierus un veicinātu vai nu aviosabiedrības ekonomisko 
atveseļošanos, vai tās pāreju uz organizētu slēgšanu;

14. uzsver, cik svarīgi tūrisma nozarei ir visu veidu transporta pakalpojumi un darbības, 
tostarp regulārie, neregulārie, fraktēšanas un transporta nomas pakalpojumi; uzsver, ka 
transporta pakalpojumi stimulē vietējo ekonomiku, veicina nodarbinātības pieaugumu 
un nostiprina sociālekonomisko un teritoriālo kohēziju; šajā sakarā uzsver transporta 
pakalpojumu nozīmi Eiropas tūrisma nozares konkurētspējas uzlabošanā;

15. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt labi funkcionējošu iekšējo tirgu transporta 
pakalpojumiem, saglabājot augstu darba ņēmēju un patērētāju aizsardzības līmeni un 
uzlabojot uzņēmumu konkurētspēju un tūrisma nozares ilgtspēju;

16. uzsver to, cik nozīmīgs ir noturīgs, visos līmeņos īstenots sociālais dialogs, kura pamatā 
ir savstarpēja uzticēšanās un kopēja atbildība, jo tas ir viens no labākajiem 
instrumentiem vienprātīgu risinājumu un kopēju pieeju meklēšanā attiecībā uz 
pārstrukturēšanas procesa prognozēšanu, novēršanu un vadīšanu; aicina dalībvalstis 
apspriesties ar sociālajiem partneriem visu attiecīgo pasākumu izstrādē; aicina Komisiju 
identificēt paraugpraksi, pamatojoties uz valsts, reģionālo un vietējo iestāžu veiktajiem 
pasākumiem, kā arī uz nozares mazo un vidējo uzņēmumu veiktajiem pasākumiem, ar 
mērķi izstrādāt kopēju ES stratēģiju tūrisma nozarē;

17. aicina kompetentās iestādes nodrošināt pilnīgu atbilstību valstu un Eiropas noteikumiem 
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par darbinieku tiesībām uz informēšanu un uzklausīšanu, kas jāveic visām iesaistītajām 
pusēm, it īpaši pārstrukturēšanas laikā; uzsver, ka uzņēmumiem ir jāpilda Eiropas un 
valsts tiesību aktos noteiktās juridiskās saistības, par prioritāti uzskatot darba ņēmēju 
tiesības uz informēšanu un uzklausīšanu un iespēju izskatīt sociālo partneru izvirzītās 
alternatīvas;

18. atkārtoti prasa Komisijai pēc apspriešanās ar attiecīgajiem sociālajiem partneriem 
iesniegt priekšlikumu tiesību aktam par darbinieku tiesībām uz informēšanu un 
uzklausīšanu un pārstrukturēšanas paredzēšanu un pārvaldību, ievērojot detalizētos 
ieteikumus, ko Parlaments izklāstīja 2013. gada 15. janvāra rezolūcijā par darbinieku 
informēšanu un uzklausīšanu un pārstrukturēšanas paredzēšanu un pārvaldību11;

19. pauž pārliecību, ka uzņēmumiem, kuri vēlas izmantot iekšējā tirgus un Eiropas 
uzņēmējdarbības tiesību sniegtās iespējas, vienlaikus ir jāievēro darbvietas demokrātijas 
vērtības; tādēļ aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu direktīvai, ar ko ieviestu jaunu un 
integrētu arhitektūru darba ņēmēju iesaistīšanai dažādos Eiropas uzņēmumu veidos, 
nosakot augstus standartus attiecībā uz darba ņēmēju tiesībām uz informāciju un 
konsultācijām un ieviešot minimālās prasības darbinieku pārstāvības līmenim valdē; 
uzsver, ka šai jaunajai sistēmai vajadzētu kļūt par vienotu atsauces punktu informācijai, 
konsultācijām un valdes līmeņa pārstāvībai visos Eiropas uzņēmumu veidos un ka tai 
būtu jāievieš pienākums ieviest sistēmu darbinieku pārstāvībai direktoru padomē 
(vienlīmeņa sistēmās) vai uzraudzības padomēs (divlīmeņu sistēmās);

20. aicina Komisiju un Padomi izvērtēt un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 
aizstāvētu ES intereses un nepieļautu un novērstu līdzīgas situācijas nākotnē, un no šīs 
pieredzes iegūt secinājumus, ko varētu izmantot sarunās par turpmākiem gaisa 
satiksmes pakalpojumu nolīgumiem;

21. aicina Komisiju informēt Parlamentu par jebkādu jaunu būtisku informāciju saistībā ar 
“Thomas Cook” bankrotu; šajā sakarā uzsver, ka ir svarīgi zināt, vai attiecīgās 
licencēšanas iestādes izvērtēja “Thomas Cook” finansiālo stāvokli, vai tika konstatētas 
jebkādas finansiālas problēmas un vai būtu bijis iespējams veikt kādus pasākumus, lai 
izvairītos no tā, ka tūkstošiem pasažieru iestrēgst tālu prom no mājām; aicina Komisiju 
apsvērt iespēju Direktīvā (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem 
ceļojumu pakalpojumiem iekļaut noteikumu, kurā noteiktas darba ņēmēju tiesības 
maksātnespējas gadījumā;

22. aicina Komisiju apsvērt turpmākus pasākumus un mehānismus, lai uzturētu augstu 
darba ņēmēju un patērētāju aizsardzības līmeni neveiksmīgas uzņēmējdarbības 
gadījumā; aicina Padomi pēc iespējas drīzāk pieņemt nostāju attiecībā uz grozījumiem 
Regulā (EK) Nr. 261/2004 par gaisa transporta pasažieru tiesību un gaisa pārvadātāju 
atbildības ierobežojumu piemērošanu un apstiprināt nostāju, ko Parlaments pieņēma 
2014. gada februārī; pauž nožēlu par to, ka Padome pēdējo piecu gadu laikā nav spējusi 
panākt vienošanos šajā jautājumā; aicina Komisiju pēc apspriešanās ar attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem iesniegt tiesību akta priekšlikumu, kas būtu līdzīgs Floranžas 
aktam, uzliekot uzņēmumiem pienākumu informēt uzņēmuma padomi slēgšanas 
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gadījumā, lai tā varētu mēģināt atrast pircēju uzņēmumam vai ražotnei;

23. atkārtoti uzsver, ka attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 261/2004 grozīšanu attiecībā uz gaisa 
transporta pasažieru tiesību un gaisa pārvadātāju atbildības piemērošanu ir jāievieš 
obligāti mehānismi, lai saglabātu augstu pasažieru aizsardzības līmeni maksātnespējas 
vai bankrota gadījumā, tostarp aviosabiedrībām izveidojot garantiju fondus vai 
apdrošināšanas līgumus, lai garantētu palīdzību, atmaksu, kompensāciju un maršruta 
maiņu; uzsver, ka pasažieriem, kuri rezervējuši atsevišķu pakalpojumu, piemēram, 
vienu lidojumu, būtu jāsaņem tāda pati aizsardzība kā pasažieriem, kas rezervējuši 
ceļojumu paketi, jo īpaši tāpēc, ka patērētāji arvien biežāk iegādājas tikai atsevišķa 
lidojuma biļeti;

24. aicina Komisiju apsvērt tiesību aktus par darba ņēmēju aizsardzību maksātnespējas 
gadījumā attiecībā uz repatriāciju, tostarp īpaša fonda izveidi šim nolūkam;

25. aicina Komisiju apsvērt iespēju veicināt paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm 
attiecībā uz to, kā vislabāk rīkoties uzņēmumu slēgšanas gadījumā, mudinot iepazīties 
ar juridisko noteikumu piemēriem, lai pēc iespējas organizētu pircēja meklēšanu nolūkā 
saglabāt uzņēmumus, neraugoties uz sākotnējo īpašnieku lēmumu izbeigt darbību;

26. uzskata, ka būtu jācīnās pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tostarp materiālu un 
nemateriālu aktīvu vai pakalpojumu pārvešanu starp uzņēmumiem par neatbilstošām 
cenām (transfertcenām), un ka šādu praksi izraisa tas, ka trūkst Eiropas līmeņa 
koordinācijas fiskālos un komerciālos jautājumos; prasa pastiprināt dalībvalstu 
sadarbību un konverģenci fiskālajos, sociālajos un budžeta jautājumos;

27. uzsver nepieciešamību nodrošināt pienācīgu sociālo aizsardzību, kas ļauj cilvēkiem 
palikt ekonomiski aktīviem un ļauj nodrošināt cilvēka cienīgu dzīvi; aicina dalībvalstis 
nodrošināt atbilstošas bezdarba subsīdijas, kā arī profesionālās apmācības un 
darbaudzināšanas pakalpojumus personām, kas zaudējušas darbu, īpašu uzmanību 
pievēršot mazkvalificētiem darba ņēmējiem un darba ņēmējiem, kas ir vecāki par 
50 gadiem;

28. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.


