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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie negatywnego wpływu upadłości Grupy 
Thomas Cook na turystykę w UE
(2019/2854(RSP))

Parlament Europejski,

− uwzględniając art. 6 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

− uwzględniając art. 195 TFUE,

− uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego 
opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/911,

− uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 października 2007 r. pt. „Agenda dla 
zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej” (COM(2007)0621),

− uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. pt. „Europa – 
najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego” (COM(2010)0352),

− uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 
93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą 
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady2,

− uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie funkcjonowania i 
stosowania nabytych praw osób podróżujących drogą lotniczą3,

− uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 marca 2013 r. pt. „Ochrona pasażerów w 
przypadku niewypłacalności linii lotniczej” (COM(2013)0129), w którym Komisja 
określiła środki mające na celu poprawę ochrony podróżnych w przypadku 
niewypłacalności linii lotniczej, w tym lepsze egzekwowanie rozporządzenia (WE) nr 
261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady,

− uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 
(„rozporządzenie w sprawie EFG”)4,

− uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 lutego 2014 r. pt. „Europejska Strategia na 

1 Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1.
2 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64.
3 Dz.U. C 257E z 6.9.2013, s. 1.
4 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
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rzecz większego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i 
morskiej” (COM(2014)0086),

− uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lutego 2014 r. 
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 2027/97 
w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą 
powietrzną pasażerów i ich bagażu5,

− uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nowych 
wyzwań i koncepcji w zakresie promowania turystyki w Europie6,

− uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 
listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych7, 
w szczególności jej art. 13 dotyczący odpowiedzialności za realizację imprezy 
turystycznej, art. 16 dotyczący obowiązku udzielania pomocy oraz rozdział V, który 
reguluje ochronę podróżnych przed niewypłacalnością organizatora lub sprzedawcy 
detalicznego,

− uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu 
porozumienia8,

− uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 marca 2019 r. pt. „Europejska strategia w 
dziedzinie lotnictwa: Utrzymanie i promowanie wysokich standardów społecznych” 
(COM(2019)0120),

− uwzględniając konkluzje Rady z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie konkurencyjności 
sektora turystyki jako motoru trwałego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
i spójności społecznej w UE w kolejnym dziesięcioleciu,

− uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z 
dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów 
lotniczych na terenie Wspólnoty9,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że upadłość brytyjskiego przedsiębiorstwa Thomas Cook, drugiego 
największego organizatora turystyki na świecie, ma bardzo negatywny wpływ na 
gospodarkę, rynek wewnętrzny UE, zatrudnienie, zaufanie konsumentów i swobodny 
przepływ osób w całej UE i poza nią;

5 Dz.U. C 93 z 24.3.2017, s. 336.
6 Dz.U. C 355 z 20.10.2017, s. 71.
7 Dz.U. L 326 z 11.12.2015, s. 1.
8 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0449.
9 Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3.
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B. mając na uwadze, że wpływ na sektor turystyki jest tym poważniejszy, że utrzymuje się 
niepewność co do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE;

C. mając na uwadze, że, jak pokazują statystyki, większość obywateli UE podróżujących 
za granicę podróżuje w UE, a liczba turystów zagranicznych odwiedzających UE będzie 
nadal rosnąć;

D. mając na uwadze, że udział turystyki w PKB UE wynosi około 4 %, a jeśli weźmie się 
pod uwagę wszystkie sektory związane z turystyką – ponad 10 %; mając na uwadze, że 
sektor turystyki jest również głównym motorem zatrudnienia, ponieważ zatrudnia 
prawie 12 mln pracowników i zapewnia co najmniej 5 % wszystkich miejsc pracy 
(ponad 27 mln pracowników i blisko 12 % wszystkich miejsc pracy, biorąc pod uwagę 
powiązania z innymi sektorami), a także 20 % miejsc pracy zajmowanych przez 
młodych ludzi w wieku poniżej 25 lat;

E. mając na uwadze, że sektor turystyki obejmuje dużą różnorodność usług i zawodów, w 
których kluczową rolę odgrywa mobilność; mając na uwadze, że sektor ten jest 
zdominowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a także osoby samozatrudnione, 
których działalność generuje zatrudnienie i dobrobyt w regionach silnie uzależnionych 
od turystyki;

F. mając na uwadze, że od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony UE jest uprawniona 
do wspierania lub uzupełniania działań państw członkowskich w dziedzinie turystyki; 
mając na uwadze, że z drugiej strony turystyka nie ma żadnej konkretnej pozycji w 
budżecie UE, choć Parlament wnioskował o to w swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018  r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko 
Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia; wezwał w niej do wprowadzenia 
specjalnego przydziału środków dla zrównoważonej turystyki;

G. mając na uwadze, że po upadłości Grupy Thomas Cook trzeba było zorganizować 
szeroko zakrojoną operację repatriacji ponad 600 000 osób z różnych miejsc na całym 
świecie do ich miejsca pochodzenia;

H. mając na uwadze, że zaprzestanie działalności Grupy Thomas Cook spowodowało 
poważne szkody gospodarcze dla sektora turystyki i dla zatrudnienia; mając na uwadze, 
że będzie to wymagało podjęcia odpowiednich działań w celu zwiększenia 
konkurencyjności tego sektora oraz zapewnienia, by Europa nadal była głównym 
światowym kierunkiem turystycznym, jako że turystyka jest siłą napędową wzrostu i 
zrównoważonego rozwoju miast i regionów;

I. mając na uwadze, że zaprzestanie działalności Grupy Thomas Cook doprowadziło do 
utraty połączeń lotniczych na niektórych terytoriach państw członkowskich UE; mając 
na uwadze, że ma to szczególny wpływ na najbardziej oddalone regiony i wyspy UE, 
gdzie dostępność i łączność mają kluczowe znaczenie;

J. mając na uwadze, że upadłość Grupy Thomas Cook bezpośrednio dotyka około 22 000 
pracowników w Europie i poza nią, którym grozi bezrobocie i którzy mogą nie 
otrzymać należnych im wynagrodzeń;

K. mając na uwadze, że pasażerowie mają prawo do korzystania z usług zgodnie z planem, 
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tym bardziej że zapłacili już cenę biletu przed wyświadczeniem usługi; mając na 
uwadze, że pasażerom należy udzielać zrozumiałych, dokładnych i aktualnych 
informacji, które byłyby dostępne dla wszystkich;

1. wyraża swoją zdecydowaną solidarność z wszystkimi pracownikami Grupy Thomas 
Cook i ich rodzinami oraz z zaangażowanymi podwykonawcami oraz poparcie dla nich, 
a także ubolewa nad negatywnymi skutkami, jakie likwidacja tego przedsiębiorstwa 
wywiera na lokalne gospodarki i społeczności; apeluje o podjęcie środków na rzecz 
wsparcia tych pracowników i podwykonawców oraz dotkniętych regionów w 
przezwyciężeniu tej trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej;

2. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że 600 000 osób utknęło daleko od domu, a 
tysiące lokalnych dostawców i spółek zależnych, głównie MŚP, znalazło się w trudnej 
sytuacji finansowej spowodowanej upadłością Grupy Thomas Cook, która ma również 
bardzo negatywny wpływ na wizerunek i reputację Europy jako najpopularniejszego 
kierunku turystycznego na świecie;

3. wyraża uznanie dla państw członkowskich, które w trybie pilnym zrealizowały 
awaryjne plany skutecznej repatriacji podróżnych, a także szybko wdrożyły środki 
polityki zatrudnienia i inne działania mające na celu ograniczenie wpływu upadłości 
Grupy Thomas Cook na pracowników branży turystycznej i powiązanych z nią 
sektorów; wzywa Komisję do zbadania, w jaki sposób mogłaby szybko i skutecznie 
reagować w podobnych sytuacjach w przyszłości;

4. ubolewa, że pracownicy, którzy najbardziej odczuwają skutki upadłości 
przedsiębiorstwa, zwykle mają niewiele do powiedzenia lub niewielką siłę przetargową 
w przypadku postępowania upadłościowego; podkreśla potrzebę zwiększenia praw 
partycypacji pracowników w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i 
upadłościowych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do dopilnowania, aby 
pracownicy objęci postępowaniem upadłościowym mieli zagwarantowane 
wypracowane zarobki i świadczenia emerytalne;

5. wzywa właściwe władze do zbadania przyczyn upadłości Grupy Thomas Cook w celu 
przewidywania przyszłych kryzysów oraz określenia strategii politycznych mających na 
celu zapobieganie zagrożeniom lub ich minimalizację w tak ważnym dla UE sektorze; 
podkreśla, że konieczne jest lepsze monitorowanie sytuacji finansowej linii lotniczych 
przez krajowe organy nadzoru, aby zapobiec sytuacji, w której europejscy pasażerowie 
padają ofiarami takich bankructw, biorąc pod uwagę, że od początku 2017 r. 32 linie 
lotnicze ogłosiły upadłość; przypomina, że rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 jest 
obecnie przedmiotem oceny skutków, która zawiera część dotyczącą zobowiązania 
przedsiębiorstw lotniczych do uzyskania koncesji; wzywa Komisję do rozważenia 
zmiany tego rozporządzenia w celu upoważnienia organów do lepszego monitorowania 
i kontrolowania sytuacji finansowej linii lotniczych oraz reagowania tam, gdzie ma to 
kluczowe znaczenie;

6. zachęca Komisję do oceny ram prawnych dotyczących niewypłacalności w przypadku 
upadłości, choć niedawno dokonano ich przeglądu, i wzywa państwa członkowskie do 



PE637.860v01-00 6/9 RE\1191155PL.docx

PL

dopilnowania, by w transpozycji dyrektywy (UE) 2019/102310 uczestniczyli pracownicy 
i by przeprowadzano z nimi konsultacje; podkreśla, że dyrektywa ta nie powinna 
traktować priorytetowo interesów inwestorów w stosunku do interesów konsumentów, 
klientów, podatników i pracowników;

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję do przeanalizowania różnic w krajowych 
przepisach dotyczących niewypłacalności, które uwidoczniły się w przypadku Grupy 
Thomas Cook i które są problematyczne w przypadku przedsiębiorstw 
wielonarodowych;

8. apeluje do Komisji, aby wskazała unijne instrumenty finansowe, które mogłyby 
zrekompensować szkody, jakie poniósł sektor i konsumenci, oraz przyczynić się do 
zwiększenia konkurencyjności sektora i zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, a także aby umożliwiła szybki i skuteczny dostęp do tych instrumentów;

9. wzywa Komisję, aby do priorytetów swojej strategii włączyła turystykę i zmieniła 
nazwę teki komisarza z „transportu” na „transport i turystykę”;

10. podkreśla, że państwa członkowskie UE stoją przed wspólnymi wyzwaniami i 
możliwościami w sektorze turystyki, w dziedzinach takich jak zapobieganie kryzysom i 
zarządzanie kryzysowe, zrównoważenie społeczno-gospodarcze i środowiskowe, 
tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, kształcenie zawodowe i szkolenie 
pracowników, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz znalezienie 
równowagi między interesami społeczności lokalnych a interesami odwiedzających; 
ponownie podkreśla znaczenie opracowania strategii UE na rzecz zrównoważonej 
turystyki, obejmującej skoordynowane i konkretne środki; wzywa Komisję do 
wprowadzenia w następnym projekcie budżetu specjalnej pozycji budżetowej dla 
sektora turystyki, o co wnioskował Parlament w odniesieniu do wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027;

11. zwraca uwagę na możliwości, jakie Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 
(EFG) daje pracownikom zwolnionym w wyniku poważnych zmian strukturalnych; 
wzywa państwa członkowskie dotknięte upadłością Grupy Thomas Cook do 
wykorzystania wszystkich możliwości związanych z EFG, w szczególności zbiorowego 
składania wniosków przez MŚP; apeluje do Komisji o jak najszybsze rozpatrzenie tych 
wniosków w terminie określonym w rozporządzeniu w sprawie EFG oraz o udzielenie 
niezbędnego wsparcia państwom członkowskim, jeśli o nie wystąpią;

12. wzywa państwa członkowskie i Komisję do rozważenia środków pomocy państwa, 
które mogłyby złagodzić negatywny wpływ gospodarczy na przedsiębiorstwa, miasta, 
regiony i cele podróży oraz poważne konsekwencje dla zatrudnienia; podkreśla, że 
poszkodowanych pracowników należy postrzegać w postępowaniach upadłościowych 
jako uprzywilejowanych wierzycieli;

10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram 
restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie 
środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia 
długów, a także zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132, Dz.U. L 172 z 26.6.2019, s. 18).
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13. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „Europejska strategia w dziedzinie 
lotnictwa – Utrzymanie i promowanie wysokich standardów społecznych”; mimo to 
wzywa Komisję do stworzenia pakietu socjalnego dla sektora lotniczego, mającego na 
celu ochronę pilotów, personelu pokładowego i naziemnego, innych pracowników i 
pasażerów; podkreśla w tym kontekście, że pakiet ten powinien obejmować system 
ochrony przewidujący okres karencji dla przedsiębiorstw lotniczych mających trudności 
finansowe, podlegający nadzorowi odpowiednich organów w celu ochrony 
pracowników i pasażerów oraz ułatwienia naprawy gospodarczej linii lotniczej albo 
przejścia do jej uporządkowanej likwidacji;

14. podkreśla znaczenie wszystkich rodzajów usług i operacji transportowych, w tym 
planowanych, okazjonalnych, czarterowych i wynajmowanych usług transportowych, 
stanowiących integralną część sektora turystyki; podkreśla, że usługi transportowe 
pobudzają lokalną gospodarkę, sprzyjają wzrostowi zatrudnienia oraz wzmacniają 
spójność społeczno-gospodarczą i terytorialną; w związku z tym podkreśla znaczenie 
usług transportowych dla poprawy konkurencyjności europejskiego sektora turystyki;

15. podkreśla znaczenie zapewnienia dobrze funkcjonującego wewnętrznego rynku usług 
transportowych, utrzymania wysokiego poziomu ochrony pracowników i konsumentów 
oraz poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i zrównoważonego charakteru sektora 
turystyki;

16. podkreśla znaczenie trwałego dialogu społecznego na wszystkich szczeblach, opartego 
na wzajemnym zaufaniu i wspólnej odpowiedzialności, będącego jednym z najlepszych 
instrumentów wypracowywania kompromisowych rozwiązań i wspólnych podejść przy 
przewidywaniu procesów restrukturyzacyjnych, zapobieganiu tym procesom i 
zarządzaniu nimi; wzywa państwa członkowskie do prowadzenia konsultacji z 
partnerami społecznymi przy opracowywaniu wszystkich stosownych środków; zwraca 
się do Komisji o wskazanie najlepszych praktyk na podstawie środków stosowanych 
przez władze krajowe, regionalne i lokalne, a także środków podejmowanych przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa w tym sektorze, w celu opracowania wspólnej unijnej 
strategii dla sektora turystyki;

17. wzywa właściwe organy do zadbania o to, by wszystkie zaangażowane strony w pełni 
przestrzegały wszystkich krajowych i europejskich przepisów dotyczących 
informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji, zwłaszcza w trakcie 
restrukturyzacji; podkreśla, że przedsiębiorstwa muszą wywiązywać się ze swoich 
zobowiązań prawnych na mocy prawa europejskiego i krajowego przez priorytetowe 
traktowanie informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz 
możliwości analizowania alternatywnych rozwiązań proponowanych przez partnerów 
społecznych;

18. ponownie zwraca się do Komisji, by przedstawiła – po konsultacji z zainteresowanymi 
partnerami społecznymi – wniosek dotyczący aktu prawnego w sprawie prawa 
pracowników do informacji i konsultacji oraz przewidywania restrukturyzacji i 
zarządzania nimi, zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami zawartymi w rezolucji 
Parlamentu z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie informowania pracowników i 
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konsultowania się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi11;

19. jest przekonany, że przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać z możliwości, jakie daje 
rynek wewnętrzny i europejskie prawo spółek, muszą jednocześnie przestrzegać 
wartości w zakresie demokracji w miejscu pracy; wzywa zatem Komisję, by 
przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy wprowadzającej nowy i zintegrowany 
sposób organizacji zaangażowania pracowników w formy europejskich spółek, która to 
dyrektywa powinna wyznaczyć wysokie standardy w zakresie informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi oraz wprowadzić minimalne wymogi 
dotyczące reprezentacji pracowników na szczeblu zarządu; podkreśla, że te nowe ramy 
powinny stać się jedynym punktem odniesienia pod względem informacji, konsultacji i 
reprezentacji na szczeblu zarządu dla wszystkich europejskich form spółek oraz że 
powinny one wprowadzić obowiązek stworzenia systemu reprezentacji pracowników w 
zarządach (systemów jednopoziomowych) lub w radach nadzorczych (systemów 
dwupoziomowych);

20. wzywa Komisję i Radę do poddania ocenie i przyjęcia wszystkich niezbędnych 
środków w celu obrony interesów UE i zapobiegania podobnym sytuacjom w 
przyszłości oraz do wyciągnięcia z tych doświadczeń wniosków, które można 
wykorzystać w negocjacjach w sprawie przyszłych umów o usługach lotniczych;

21. wzywa Komisję do przekazywania Parlamentowi wszelkich nowych ważnych 
informacji o upadłości Grupy Thomas Cook; w związku z tym podkreśla znaczenie 
ustalenia, czy właściwe organy wydające koncesje dokonały oceny sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa Thomas Cook, czy wskazano jakiekolwiek problemy finansowe i czy 
można było podjąć jakiekolwiek środki, aby nie dopuścić do pozostawienia tysięcy 
pasażerów samym sobie z dala od domu; apeluje do Komisji o rozważenie 
wprowadzenia w dyrektywie (UE) 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i 
powiązanych usług turystycznych przepisu określającego prawa pracowników w 
przypadku niewypłacalności;

22. wzywa Komisję do rozważenia dalszych środków i mechanizmów w celu utrzymania 
wysokiego poziomu ochrony pracowników i konsumentów w przypadku 
niepowodzenia w działalności gospodarczej; wzywa Radę do jak najszybszego zajęcia 
stanowiska w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 261/2004 dotyczącego 
egzekwowania praw pasażerów linii lotniczych i granic odpowiedzialności 
przewoźników lotniczych oraz do poparcia stanowiska Parlamentu z lutego 2014 r.; 
ubolewa, że Rada nie jest w stanie osiągnąć porozumienia od pięciu lat; zwraca się do 
Komisji, by przedstawiła – po konsultacji z zainteresowanymi partnerami społecznymi 
– wniosek dotyczący aktu prawnego podobnego do ustawy Florange, który 
zobowiązywałby przedsiębiorstwa w przypadku likwidacji do informowania o tym rady 
zakładowej, aby miała ona możliwość podjęcia próby znalezienia nabywcy 
przedsiębiorstwa lub zakładu;

23. jeżeli chodzi o zmianę rozporządzenia (WE) nr 261/2004 dotyczącego egzekwowania 
praw pasażerów linii lotniczych i odpowiedzialności przewoźników lotniczych, 
ponownie podkreśla potrzebę posiadania obowiązkowych mechanizmów służących 

11 Dz.U. C 440 z 30.12.2015, s. 23.
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utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony pasażerów w przypadku niewypłacalności lub 
upadłości, w tym poprzez stworzenie przez linie lotnicze funduszy gwarancyjnych lub 
umów ubezpieczeniowych gwarantujących pomoc, zwrot kosztów, odszkodowanie i 
zmianę trasy; podkreśla, że pasażerowie, którzy zarezerwowali pojedynczą usługę, taką 
jak sam lot, powinni otrzymywać taką samą ochronę jak pasażerowie, którzy 
zarezerwowali imprezę turystyczną, zwłaszcza że konsumenci coraz częściej dokonują 
rezerwacji samych lotów;

24. wzywa Komisję do rozważenia przepisów dotyczących ochrony pracowników w 
przypadku niewypłacalności w odniesieniu do repatriacji, w tym stworzenia specjalnego 
funduszu na ten cel;

25. wzywa Komisję, aby wzięła pod uwagę ułatwienie wymiany najlepszych praktyk 
między państwami członkowskimi w zakresie jak najlepszego sposobu postępowania w 
przypadku likwidacji przedsiębiorstw, zachęcając je do zapoznania się z przykładami 
zawartymi w przepisach prawa, aby w miarę możliwości szukać nabywcy w celu 
utrzymania działalności przedsiębiorstwa pomimo podjęcia przez dotychczasowych 
właścicieli decyzji o zaprzestaniu działalności;

26. uważa, że należy zapobiegać unikaniu opodatkowania, w tym poprzez przekazywanie 
dóbr materialnych i niematerialnych lub usług między przedsiębiorstwami po 
nieodpowiednich cenach (ceny transferowe), oraz że takie praktyki wynikają z braku 
koordynacji spraw fiskalnych i handlowych na szczeblu europejskim; wzywa do 
zacieśnienia współpracy i zwiększenia konwergencji między państwami członkowskimi 
w sprawach fiskalnych, społecznych i budżetowych;

27. podkreśla potrzebę zapewnienia godziwej ochrony socjalnej pozwalającej utrzymać 
aktywność ekonomiczną i żyć z godnością; wzywa państwa członkowskie do 
zapewniania odpowiednich zasiłków z tytułu bezrobocia, a także szkoleń zawodowych i 
usług wsparcia dla osób, które straciły pracę, zwracając szczególną uwagę na 
pracowników o niskich umiejętnościach i pracowników powyżej 50. roku życia;

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


