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B9-0119/2019

Resolução do Parlamento Europeu sobre o impacto negativo da falência da Thomas 
Cook no turismo da UE
(2019/2854(RSP))

O Parlamento Europeu,

− Tendo em conta o artigo 6.º, alínea d), do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE),

− Tendo em conta o artigo 195.º do TFUE,

− Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 261/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de Fevereiro de 2004, que estabelece regras comuns para a 
indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa 
de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 295/911,

− Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 19 de outubro de 2007, intitulada 
«Agenda para um Turismo Europeu Sustentável e Competitivo» (COM(2007)0621),

− Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 30 de junho de 2010, intitulada 
«Europa, primeiro destino turístico do mundo – novo quadro político para o turismo 
europeu» (COM(2010)0352),

− Tendo em conta a Diretiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2011, relativa aos direitos dos consumidores, que altera a Diretiva 
93/13/CEE do Conselho e a Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
e que revoga a Diretiva 85/577/CEE do Conselho e a Diretiva 97/7/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho2,

− Tendo em conta a sua Resolução, de 29 de março de 2012, sobre o funcionamento e a 
aplicação dos direitos adquiridos dos passageiros dos transportes aéreos3,

− Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 18 de março de 2013, intitulada 
«Proteção dos passageiros em caso de insolvência da companhia aérea» 
(COM(2013)0129), na qual a Comissão definiu medidas destinadas a melhorar a 
proteção dos viajantes em caso de insolvência da companhia aérea, incluindo uma 
melhor aplicação do Regulamento (CE) n.º 261/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho,

− Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1309/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo ao Fundo Europeu de Ajustamento à 

1 JO L 46 de 17.2.2004, p. 1.
2 JO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
3 JO C 257E de 6.9.2013, p. 1.
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Globalização (2014-2020) e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1927/20064,

− Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de fevereiro de 2014, intitulada 
«Uma estratégia europeia em prol do crescimento e do emprego no setor do turismo 
costeiro e marítimo» (COM(2014)0086),

− Tendo em conta a sua posição aprovada em primeira leitura em 5 de fevereiro de 2014 
tendo em vista a adoção do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 261/2004 que estabelece regras comuns para a 
indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa 
de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos e o Regulamento (CE) 
n.º 2027/97 relativo à responsabilidade das transportadoras aéreas no transporte de 
passageiros e respetiva bagagem5,

− Tendo em conta a sua Resolução, de 29 de outubro de 2015, sobre novos desafios e 
ideias para o fomento do turismo na Europa6,

− Tendo em conta a Diretiva (UE) 2015/2302 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de novembro de 2015, relativa às viagens organizadas e aos serviços de viagem 
conexos7, nomeadamente o artigo 13.º, relativo à responsabilidade pela execução da 
viagem organizada, o artigo 16.º, relativo à obrigação de prestar assistência, e o 
capítulo V, que regula a proteção dos viajantes em caso de insolvência do organizador 
ou do retalhista,

− Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de novembro de 2018, sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do Parlamento com vista a um acordo8,

− Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 1 de março de 2019, intitulada 
«Estratégia de Aviação para a Europa: Manter e promover elevados padrões sociais» 
(COM(2019)0120),

− Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 27 de maio de 2019, sobre a 
competitividade do setor do turismo enquanto motor do crescimento sustentável, do 
emprego e da coesão social na UE durante a próxima década,

− Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1008/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de setembro de 2008, relativo a regras comuns de exploração dos 
serviços aéreos na Comunidade9,

– Tendo em conta o artigo 132.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que a falência da empresa britânica Thomas Cook, o segundo maior 
operador turístico do mundo, tem um impacto profundamente negativo na economia, no 

4 JO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
5 JO C 93 de 24.3.2017, p. 336.
6 JO C 355 de 20.10.2017, p. 71.
7 JO L 326 de 11.12.2015, p. 1.
8 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0449.
9 JO L 293 de 31.10.2008, p. 3.
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mercado interno da UE, no emprego, na confiança dos consumidores e na livre 
circulação de pessoas na UE e para além das suas fronteiras;

B. Considerando que este impacto no setor do turismo é agravado pela incerteza em torno 
da saída do Reino Unido da UE;

C. Considerando que as estatísticas revelam que a maioria dos cidadãos da UE que viajam 
para o estrangeiro permanece na UE e que o número de turistas internacionais que 
visitam a UE continuará a aumentar;

D. Considerando que o turismo representa cerca de 4 % do PIB da UE e mais de 10 % se 
forem tidos em conta todos os setores relacionados com o turismo; que o setor do 
turismo é igualmente um sólido motor do emprego, uma vez que emprega quase 
12 milhões de trabalhadores e assegura pelo menos 5 % dos postos de trabalho (mais de 
27 milhões de trabalhadores e quase 12 % do emprego total se se tiverem em conta as 
suas ligações a outros setores) e 20 % dos postos de trabalho ocupados por jovens com 
menos de 25 anos;

E. Considerando que o setor do turismo engloba uma grande diversidade de serviços e 
profissões, em que a mobilidade desempenha um papel crucial; que o setor é dominado 
por pequenas e médias empresas, bem como por trabalhadores independentes, cujas 
atividades geram emprego e riqueza em regiões que dependem fortemente do turismo;

F. Considerando que, desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a UE tem 
competência para apoiar ou complementar as ações dos Estados-Membros no domínio 
do turismo; que, por outro lado, o turismo não é objeto de qualquer rubrica específica no 
orçamento da UE, embora tal tenha sido solicitado pelo Parlamento na sua Resolução, 
de 14 de novembro de 2018, sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição 
do Parlamento com vista a um acordo, em que apelou à introdução de uma dotação 
específica para o turismo sustentável;

G. Considerando que a falência da Thomas Cook exigiu uma enorme operação de 
repatriamento para os seus locais de origem de mais de 600 000 pessoas que se 
encontravam em diferentes partes do mundo;

H. Considerando que a cessação da atividade da Thomas Cook causou graves prejuízos 
económicos ao setor do turismo e ao emprego; que tal exigirá a adoção de medidas 
adequadas para melhorar a competitividade do setor e assegurar que a Europa se 
mantenha como principal destino turístico do mundo, o que constitui um motor do 
crescimento e do desenvolvimento sustentável das suas cidades e regiões;

I. Considerando que a cessação da atividade da Thomas Cook deixou alguns territórios 
dos Estados-Membros da UE sem ligações aéreas; que este facto tem um impacto 
particular nas regiões e ilhas ultraperiféricas da UE, em que a acessibilidade e a 
conectividade são cruciais;

J. Considerando que a falência da Thomas Cook afeta diretamente cerca de 22 000 
trabalhadores dentro e fora da Europa, que enfrentam o desemprego e podem não 
receber os salários que lhes são devidos;
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K. Considerando que os passageiros têm o direito a que os serviços sejam prestados como 
previsto, especialmente porque pagaram o bilhete antes da prestação do serviço; que é 
essencial fornecer aos passageiros informação compreensível, exata e atempada, que 
seja acessível a todos;

1. Manifesta a sua forte solidariedade e o seu apoio a todos os trabalhadores da Thomas 
Cook e às suas famílias, bem como aos subcontratantes envolvidos, e lamenta os efeitos 
nefastos que a falência da empresa implica para as economias e comunidades locais; 
solicita a adoção de medidas que apoiem estes trabalhadores e subcontratantes, bem 
como as regiões afetadas, a superar esta difícil situação económica e social;

2. Manifesta a sua profunda preocupação com o facto de 600 000 pessoas terem ficado 
retidas longe de casa e milhares de fornecedores e filiais locais, na sua maioria PME, se 
depararem com graves dificuldades financeiras na sequência da falência da Thomas 
Cook, bem como com o impacto negativo desta situação na imagem e na reputação da 
Europa enquanto principal destino turístico do mundo;

3. Felicita os Estados-Membros pela urgência com que executaram os planos de 
emergência para o repatriamento efetivo dos viajantes em causa, bem como pela rápida 
implementação das medidas de política de emprego e outras medidas, destinadas a 
limitar os efeitos da falência de Thomas Cook para os trabalhadores do setor do turismo 
e das indústrias afins; insta a Comissão a analisar de que modo poderá participar de 
forma rápida e eficaz numa situação semelhante no futuro;

4. Lamenta que os trabalhadores, que são os mais afetados, tenham geralmente pouca 
influência ou poder de negociação em caso de processo de falência; salienta a 
necessidade de melhorar os direitos de participação dos trabalhadores nos processos de 
reestruturação e falência; insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurar que os 
salários e as prestações de reforma que são devidos aos trabalhadores afetados pela 
falência lhes sejam garantidos;

5. Insta as autoridades competentes a analisarem as razões da falência da Thomas Cook a 
fim de anteciparem crises futuras e definirem políticas que previnam ou minimizem os 
riscos num setor de tanta importância para a UE; sublinha que é necessário um melhor 
acompanhamento da situação financeira das companhias aéreas pelas autoridades 
nacionais de supervisão, para impedir que os passageiros europeus sejam vítimas deste 
tipo de falências, tendo em conta que 32 companhias aéreas faliram desde o início de 
2017; recorda que o Regulamento (CE) n.º 1008/2008 está a ser alvo de uma avaliação 
de impacto, que inclui uma secção sobre a obrigação de as companhias aéreas obterem 
uma licença de exploração; insta a Comissão a ter em consideração uma revisão do 
referido regulamento, para permitir às autoridades acompanhar e controlar melhor a 
situação financeira das companhias aéreas e atuar, em caso de situação crítica;

6. Incentiva a Comissão a avaliar o quadro jurídico em matéria de insolvência, embora 
este tenha sido recentemente revisto, e insta os Estados-Membros a garantir a consulta e 
a participação dos trabalhadores aquando da transposição da Diretiva (UE) 2019/102310; 

10 Diretiva (UE) 2019/1023 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre os regimes de 
reestruturação preventiva, o perdão de dívidas e as inibições, e sobre as medidas destinadas a aumentar a 
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salienta que esta diretiva não deve dar prioridade aos interesses dos investidores 
relativamente aos dos consumidores, dos clientes, dos contribuintes e dos trabalhadores;

7. Insta os Estados-Membros e a Comissão a ter em consideração as diferenças entre o 
direito nacional em matéria de insolvência dos Estados-Membros, que foram evidentes 
no caso da Thomas Cook e que são problemáticas no caso das empresas multinacionais;

8. Insta a Comissão a identificar e a permitir um acesso rápido e eficaz aos instrumentos 
financeiros da UE que possam compensar os danos causados ao setor e aos 
consumidores e que possam contribuir para melhorar a competitividade do setor e 
garantir um elevado nível de proteção dos consumidores;

9. Insta a Comissão a incluir o turismo nas prioridades da sua estratégia e a alterar o nome 
da pasta dos Transportes para «Transportes e Turismo»;

10. Salienta que os Estados-Membros da UE enfrentam desafios e oportunidades comuns no 
setor do turismo, em áreas como a prevenção e gestão de crises, a sustentabilidade 
socioeconómica e ambiental, a criação de empregos de qualidade, a qualificação e 
formação profissionais dos trabalhadores, o apoio às pequenas e médias empresas e o 
equilíbrio entre os interesses das comunidades locais e dos visitantes; reitera a 
importância de estabelecer uma Estratégia da UE para o Turismo Sustentável com 
medidas coordenadas e concretas; insta a Comissão a introduzir uma rubrica orçamental 
específica para o setor do turismo no seu próximo projeto de orçamento, tal como 
solicitado pelo Parlamento para o quadro financeiro plurianual 2021-2027;

11. Chama a atenção para as possibilidades oferecidas pelo Fundo Europeu de Ajustamento 
à Globalização (FEG) aos trabalhadores despedidos devido a mudanças estruturais 
importantes; insta os Estados-Membros afetados pela falência da Thomas Cook a 
utilizar plenamente as possibilidades do FEG, em particular no que diz respeito a 
candidaturas coletivas de PME; insta a Comissão a tratar estes pedidos o mais 
rapidamente possível, no prazo previsto no Regulamento FEG e a prestar o apoio 
necessário aos Estados-Membros, se solicitado;

12. Insta os Estados-Membros e a Comissão a terem em linha de conta medidas de auxílio 
estatal suscetíveis de atenuar o impacto económico negativo nas empresas, nas cidades, 
nas regiões e nos destinos, bem como as graves consequências para o emprego; salienta 
que os trabalhadores afetados devem ser considerados credores preferenciais no 
processo de insolvência;

13. Congratula-se com a Comunicação da Comissão intitulada «Estratégia de Aviação para 
a Europa: Manter e promover elevados padrões sociais»; solicita, no entanto, à 
Comissão que apresente um pacote social para o setor da aviação, destinado a proteger 
os pilotos, os tripulantes de cabine e o pessoal de terra, os outros trabalhadores e os 
passageiros; salienta, neste contexto, que este pacote social deverá incluir um sistema de 
proteção que preveja um período de carência para as companhias aéreas com 
dificuldades financeiras, sob a supervisão das autoridades correspondentes, a fim de 

eficiência dos processos relativos à reestruturação, à insolvência e ao perdão de dívidas, e que altera a Diretiva 
(UE) 2017/1132 (JO L 172 de 26.6.2019, p. 18).
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proteger os trabalhadores e os passageiros e facilitar a recuperação económica da 
companhia aérea ou a sua entrada num processo de encerramento ordenado;

14. Salienta a importância de todos os tipos de serviços e atividades de transporte, incluindo 
os serviços de transportes regulares, ocasionais, fretados e de aluguer, como parte 
integrante do setor do turismo; sublinha que os serviços de transportes estimulam as 
economias locais, apoiam o crescimento do emprego e reforçam a coesão 
socioeconómica e territorial; salienta, a este respeito, a importância dos serviços de 
transportes na melhoria da competitividade do setor do turismo europeu;

15. Salienta a importância de assegurar o bom funcionamento do mercado interno dos 
serviços de transporte, mantendo um elevado nível de proteção dos trabalhadores e 
consumidores e melhorando a competitividade das empresas e a sustentabilidade do 
setor do turismo;

16. Sublinha a importância de um diálogo social permanente, a todos os níveis, assente na 
confiança mútua e na partilha de responsabilidades, como um dos melhores 
instrumentos para a procura de soluções consensuais e de abordagens comuns no que se 
refere à previsão, prevenção e gestão dos processos de reestruturação; insta os 
Estados-Membros a consultarem os parceiros sociais para a elaboração de todas as 
medidas pertinentes; solicita à Comissão que identifique boas práticas, com base nas 
medidas aplicadas pelas autoridades nacionais, regionais e locais, bem como nas 
empreendidas por pequenas e médias empresas do setor, com o objetivo de desenvolver 
uma estratégia comum da UE para o setor do turismo;

17. Insta as autoridades competentes a garantir que todas as partes envolvidas respeitem 
plenamente a regulamentação nacional e europeia relativa ao direito dos trabalhadores à 
informação e consulta, especialmente durante uma reestruturação; salienta que as 
empresas devem cumprir as suas obrigações legais nos termos do direito europeu e 
nacional, dando prioridade ao direito à informação e consulta dos trabalhadores e à 
possibilidade de analisar as alternativas apresentadas pelos parceiros sociais;

18. Reitera o seu apelo à Comissão para que apresente, após consulta dos parceiros sociais 
pertinentes, uma proposta de ato jurídico sobre o direito dos trabalhadores à informação 
e consulta e a antecipação e gestão de uma reestruturação, em conformidade com as 
recomendações detalhadas constantes da Resolução do Parlamento, de 15 de janeiro de 
2013, sobre a informação e consulta dos trabalhadores, a antecipação e a gestão da 
reestruturação11;

19. Está convicto de que as empresas que desejem tirar partido das oportunidades 
oferecidas pelo mercado interno e pelo direito europeu das sociedades devem, ao 
mesmo tempo, aderir aos valores democráticos no local de trabalho; insta, por 
conseguinte, a Comissão a apresentar uma proposta de diretiva que introduza uma 
arquitetura nova e integrada para a participação dos trabalhadores nas diferentes formas 
de sociedade europeia, que estabeleça normas elevadas sobre o direito dos trabalhadores 
à informação e consulta e que introduza requisitos mínimos sobre a representação dos 
trabalhadores ao nível do conselho de administração; salienta que este novo quadro 

11 JO C 440 de 30.12.2015, p. 23.
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deverá ser a referência única no que respeita à informação, consulta e representação ao 
nível do conselho de administração para todas as diferentes formas de sociedade 
europeia, e que deverá introduzir a obrigação de criar um sistema de representação dos 
trabalhadores no conselho de administração (no sistema monista) ou no conselho de 
supervisão (no sistema dualista);

20. Exorta a Comissão e o Conselho a avaliarem e adotarem todas as medidas necessárias 
para defender os interesses da UE e impedir e evitar situações semelhantes no futuro, 
bem como a retirarem ensinamentos desta experiência que possam ser aplicados na 
negociação de futuros acordos sobre serviços aéreos;

21. Insta a Comissão a transmitir ao Parlamento quaisquer novas informações relevantes 
sobre a falência da Thomas Cook; sublinha, neste contexto, a importância de saber se as 
autoridades responsáveis pela concessão de licenças avaliaram a situação financeira da 
Thomas Cook, se foram detetados problemas financeiros e se teria sido possível tomar 
medidas para evitar que milhares de passageiros tivessem ficado retidos longe de casa; 
insta a Comissão a ter em consideração a introdução, na Diretiva (UE) 2015/2302, 
relativa às viagens organizadas e aos serviços de viagem conexos, de uma disposição 
que estabeleça os direitos dos trabalhadores em caso de insolvência;

22. Solicita à Comissão que pondere a adoção de medidas e mecanismos adicionais para 
manter um nível elevado de proteção dos trabalhadores e consumidores em caso de 
falência; insta o Conselho a adotar, o mais rapidamente possível, a sua posição sobre a 
alteração do Regulamento (CE) n.º 261/2004, no que se refere ao respeito dos direitos 
dos passageiros dos transportes aéreos e aos limites da responsabilidade das 
transportadoras aéreas, bem como a aprovar a posição aprovada pelo Parlamento em 
fevereiro de 2014; lamenta que não tenha sido possível ao Conselho alcançar um acordo 
nos últimos cinco anos; insta a Comissão a apresentar, após consulta dos parceiros 
sociais pertinentes, uma proposta de ato jurídico, semelhante à Lei Florange, que 
obrigue as empresas a informar o conselho de empresa em caso de encerramento, para 
que ele possa tentar encontrar um comprador para a empresa ou a unidade;

23. Reitera, no que respeita à alteração do Regulamento (CE) n.º 261/2004, relativamente 
ao respeito dos direitos dos passageiros dos transportes aéreos e à responsabilidade das 
transportadoras aéreas, a necessidade de mecanismos obrigatórios para manter um nível 
elevado de proteção dos passageiros em caso de insolvência ou falência, nomeadamente 
através da criação de fundos de garantia ou de contratos de seguro por parte das 
companhias aéreas, que garantam a assistência, o reembolso, a indemnização e o 
reencaminhamento; salienta que os passageiros que reservaram um só serviço, como um 
voo único, deverão beneficiar da mesma proteção que os passageiros que reservaram 
uma viagem organizada, até porque os consumidores reservam cada vez mais só o voo;

24. Insta a Comissão a ter em consideração a adoção de legislação sobre a proteção dos 
trabalhadores em caso de insolvência, no que diz respeito ao repatriamento, incluindo a 
criação de um fundo especial para este fim;

25. Insta a Comissão a ter em consideração a possibilidade de facilitar o intercâmbio de 
boas práticas entre os Estados-Membros sobre a melhor forma de proceder em caso de 
encerramento das empresas, incentivando-os a analisar exemplos previstos nas 
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disposições legais, para tentar, tanto quanto possível, organizar a procura de um 
comprador, a fim de manter as empresas em atividade, apesar da decisão dos 
proprietários iniciais de cessar a atividade;

26. Considera que a elisão fiscal, nomeadamente através da transferência de ativos 
corpóreos e incorpóreos ou de serviços entre empresas a preços inadequados (preço de 
transferência), deverá ser impedida e que estas práticas se devem à falta de coordenação 
europeia em matéria fiscal e comercial; apela a uma maior cooperação e convergência 
entre os Estados-Membros em matéria fiscal, social e orçamental;

27. Salienta a necessidade de uma proteção social digna que permita às pessoas permanecer 
economicamente ativas e viver com dignidade; insta os Estados-Membros a assegurar 
subsídios de desemprego adequados, bem como serviços de formação profissional e de 
mentoria para as pessoas que perderam o seu emprego, dando especial atenção aos 
trabalhadores pouco qualificados e aos trabalhadores com mais de 50 anos de idade;

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


