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Usnesení Evropského parlamentu o negativním dopadu úpadku společnosti Thomas 
Cook na cestovní ruch EU
(2019/2854(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 6 písm. d) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na článek 195 SFEU,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. 
února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké 
dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů 
a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/911,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2007 nazvané „Agenda pro udržitelný 
a konkurenceschopný evropský cestovní ruch“ (COM(2007)0621),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. června 2010 nazvané „Evropa jako přední 
světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch“ 
(COM(2010)0352),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 
2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2012 o fungování a uplatňování nabytých 
práv osob v letecké dopravě3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. března 2013 o ochraně cestujících v případě 
úpadku leteckého dopravce (COM(2013)0129),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. 
prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)4,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. února 2014 nazvané „Evropská strategie pro 
větší růst a vyšší zaměstnanost v pobřežním a námořním cestovním ruchu“ 
(COM(2014)0086),

– s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení dne 5. února 2015 k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví 

1 Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1.
2 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64.
3 Úř. věst. C 257E, 6.9.2013, s. 1.
4 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
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společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření 
nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení (ES) č. 2027/97 
o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. října 2015 o nových výzvách a strategiích na 
podporu cestovního ruchu v Evropě6,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. 
listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na 
období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody8,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 27. května 2019 o konkurenceschopnosti odvětví 
cestovního ruchu jakožto hnací síly udržitelného růstu, pracovních míst a sociální 
soudržnosti v EU pro následující desetiletí,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že zhroucení britské společnosti Thomas Cook, která byla druhou 
největší cestovní kanceláří na světě, má hluboký negativní dopad na hospodářství, 
vnitřní trh EU, zaměstnanost a volný pohyb osob v celé EU a dalších oblastech; 

B. vzhledem k tomu, že tento dopad na odvětví cestovního ruchu zhoršuje nejistota okolo 
vystoupení Spojeného království z EU;

C. vzhledem k tomu, že statistiky ukazují, že většina občanů EU cestujících do zahraničí 
tak činí v rámci EU a že počet mezinárodních turistů navštěvujících EU se bude nadále 
zvyšovat;

D. vzhledem k tomu, že cestovní ruch představuje přibližně 4 % HDP EU a více než 10 % 
HDP, pokud se zohlední všechna odvětví s ním spojená; vzhledem k tomu, že cestovní 
ruch je také hlavní hnací silou zaměstnanosti, neboť zaměstnává téměř 12 milionů 
pracovníků a zajišťuje nejméně 5 % všech pracovních míst (více než 27 milionů 
pracovníků a téměř 12 % všech pracovních míst, pokud zvážíme jeho vazby na ostatní 
odvětví) a 20 % pracovních míst obsazených mladými lidmi ve věku do 25 let;

E. vzhledem k tomu, že odvětví cestovního ruchu zahrnuje velmi rozmanité služby a 
profese; vzhledem k tomu, že tomuto odvětví vládnou zejména malé a střední podniky, 
jejichž činnost vytváří zaměstnanost a bohatství v regionech, které na cestovním ruchu 
silně závisí;

F. vzhledem k tomu, že od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost má EU pravomoc 

5 Úř. věst. C 93, 24.3.2017, s. 336.
6 Úř. věst. C 355, 20.10.2017, s. 71.
7 Úř. věst. L 326, 11.12.2015, s. 1.
8 Přijaté texty, P8_TA(2018)0449.
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podporovat nebo doplňovat činnosti svých členských států v oblasti cestovního ruchu; 
vzhledem k tomu, že na druhé straně pro cestovní ruch neexistuje zvláštní rozpočtová 
položka v rozpočtu EU, jak požadoval Parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 
2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského 
parlamentu ohledně uzavření dohody, v němž žádá přidělení zvláštních prostředků pro 
udržitelný cestovní ruch;

G. vzhledem k tomu, že cestovní ruch může přispět nejméně ke třem z priorit Komise Von 
der Leyenové, konkrétně k „hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí“, „Evropě 
připravené na digitální věk“ a „ochraně evropského způsobu života“;

H. vzhledem k tomu, že zhroucení společnosti Thomas Cook vyžadovalo obrovské 
repatriační akce, jež se týkaly návratu více než 600 000 osob nacházejících se v různých 
částech světa do jejich míst původu;

I. vzhledem k tomu, že ukončení provozu společnosti Thomas Cook způsobilo závažnou 
hospodářskou škodu pro odvětví cestovního ruchu a zaměstnanost; vzhledem k tomu, že 
to bude vyžadovat přijetí vhodných opatření za účelem zlepšení konkurenceschopnosti 
daného odvětví a zajištění toho, aby si Evropa zachovala celosvětové vedoucí postavení 
mezi turistickými destinacemi, které je hnací silou růstu a udržitelného rozvoje jejích 
měst a regionů;

J. vzhledem k tomu, že cestující mají právo získat služby podle plánu, zejména proto, že 
již uhradili cenu letenky před poskytnutím služby; vzhledem k tomu, že je nezbytné 
cestujícím poskytovat srozumitelné, přesné a včasné informace, které jsou přístupné 
všem;

1. je hluboce znepokojen skutečností, že v důsledku zhroucení společnosti Thomas Cook, 
které má negativní dopad na obraz a pověst Evropy coby přední světové turistické 
destinace, navíc uvízlo 600 000 osob mimo svůj domov a tisíce místních dodavatelů a 
dceřiných firem, převážně malých a středních podniků, čelí vážným finančním obtížím;

2. oceňuje naléhavost, s jakou členské státy provedly plány pro nepředvídané události za 
účelem účinné repatriace dotčených osob; vyzývá Komisi, aby přezkoumala, jak by se v 
budoucnosti mohla okamžitě a účinně zapojit do podobné situace;

3. vyzývá příslušné orgány, aby přezkoumaly důvody úpadku společnosti Thomas Cook s 
cílem předvídat budoucí krize a stanovit politiky, které minimalizují rizika v odvětví, 
jež je pro EU tak významné;

4. vyzývá Komisi, aby určila finanční nástroje EU, které by mohly nahradit škody 
způsobené odvětví a jež by mohly pomoci zlepšit jeho konkurenceschopnost, a 
umožnila k nim okamžitý a účinný přístup;

5. vybízí kromě toho členské státy a místní a regionální orgány, aby využily nástroje 
poskytované Evropským sociálním fondem, další nástroje EU a vnitrostátní, regionální 
a místní nástroje; vyzývá Komisi a členské státy, aby pravidelně připravovaly zvláštní 
výzvy k podávání nabídek týkající se odvětví cestovního ruchu, které budou vycházet z 
priorit stanovených v příslušných fondech;
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6. naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby pouze jako poslední možnost zvážily 
opatření státní podpory, jež by mohla zmírnit negativní hospodářský dopad na podniky, 
města, regiony a destinace spolu se závažnými důsledky pro zaměstnanost;

7. zdůrazňuje, že je důležité zajistit fungující vnitřní trh dopravních služeb, zachovat 
vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a zlepšit konkurenceschopnost podniků v odvětví 
cestovního ruchu;

8. zdůrazňuje význam nepřetržitého sociálního dialogu na všech úrovních, který bude 
založen na vzájemné důvěře a sdílené odpovědnosti, neboť představuje jeden z 
nejlepších nástrojů k nalézání konsensuálních řešení a společných přístupů při 
předjímání, prevenci a řízení procesů restrukturalizace; vyzývá členské státy, aby při 
tvorbě všech příslušných opatření konzultovaly sociální partnery;

9. vyzývá Komisi a Radu, aby posoudily a přijaly všechna opatření nezbytná k obraně 
zájmů EU a zabránění podobným situacím v budoucnosti a aby z této zkušenosti 
vyvodily ponaučení, jež bude možné uplatnit při vyjednávání budoucích dohod o 
leteckých službách;

10. vyzývá Komisi, aby Parlamentu poskytla všechny nové podstatné informace o úpadku 
společnosti Thomas Cook; v tomto ohledu nicméně zdůrazňuje, že je důležité vědět, zda 
příslušné orgány vydávající průkazy způsobilosti posoudily finanční situaci společnosti 
Thomas Cook, zda byly zjištěny finanční problémy a zda mohla být přijata opatření, 
která by zabránila situaci, kdy tisíce cestujících uvízly mimo svůj domov;

11. vyzývá Komisi, aby zvážila další opatření, která umožní zachovat vysokou úroveň 
ochrany spotřebitelů v případě selhání podniku; vyzývá Radu, aby co nejdříve přijala 
postoj ke změně nařízení (ES) č. 261/2004 o vynucování práv cestujících v letecké 
dopravě a omezení odpovědnosti leteckých dopravců a aby schválila postoj, který 
Parlament přijal v únoru 2014; vyjadřuje politování nad skutečností, že se Radě během 
pěti let nepodařilo dosáhnout dohody;

12. připomíná, že pokud jde o změnu nařízení (ES) č. 261/2004 o vynucování práv 
cestujících v letecké dopravě a omezení odpovědnosti leteckých dopravců, je nezbytný 
povinný mechanismus, který umožní zachovat současnou úroveň ochrany cestujících v 
případě insolvence nebo úpadku, mimo jiné pomocí vytvoření garančních fondů nebo 
zavedení pojistných smluv ze strany leteckých dopravců, které zaručí pomoc, náhradu 
výdajů, odškodnění a přesměrování;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a 
parlamentům členských států. / pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení 
Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.


