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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 2013. gada 18. marta Komisijas paziņojumu par pasažieru aizsardzību 
aviosabiedrību maksātnespējas gadījumā (COM(2013)0129),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 
1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020)4,

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

1 OJ L 46, 17.2.2004. 1. lpp.
2 OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.
3 OV C 257E, 6.9.2013., 1. lpp.
4 OJ L 347, 20.12.2013. 855. lpp.
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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 pakalpojumiem, ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK7,

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

– 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 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 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 
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, 
jo tā nodarbina gandrīz 12 miljonus darba ņēmēju un nodrošina 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, kur strādā 
jaunieši vecumā līdz 25 gadiem;

E. tā kā tūrisma nozare ietver ļoti dažādus pakalpojumus un profesijas; tā kā šajā nozarē 
dominē mazie un vidējie uzņēmumi, 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 
“Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam — Parlamenta nostāja attiecībā uz 

5 OV C 93, 24.3.2017., 336. lpp.
6 OV C 355, 20.10.2017., 71. lpp.
7 OJ L 326, 11.12.2015. 1. lpp.
8 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0449.
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vienošanos”, kurā tas prasa ieviest īpašu piešķīrumu ilgtspējīgam tūrismam;

G. tā kā tūrisms var dot ieguldījumu vismaz trijās U. fon der Leienas vadītās Komisijas 
prioritātēs — “ekonomika, kas darbojas cilvēku labā”, “digitālajam laikmetam gatava 
Eiropa” un “eiropiešu dzīvesveida aizsardzība”;

H. 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;

I. tā kā “Thomas Cook” darbības pārtraukšana ir radījusi 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;

J. 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 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 
Eiropas kā pasaulē tūristu iecienītākā galamērķa tēlu;

2. izsaka atzinību dalībvalstīm par steidzamību, kādā tās īstenoja ārkārtas situāciju plānus 
un veica bankrota skarto ceļotāju repatriāciju; aicina Komisiju izpētīt, kā tā varētu ātri 
un efektīvi iesaistīties līdzīgā situācijā nākotnē;

3. aicina kompetentās iestādes izpētīt “Thomas Cook” bankrota iemeslus, lai prognozētu 
turpmākās krīzes un izstrādātu politiku, kā mazināt riskus šajā nozarē, kas ir tik svarīga 
Eiropas Savienībai;

4. aicina Komisiju apzināt ES finanšu instrumentus, ar kuriem varētu kompensēt nozarei 
radīto kaitējumu un palīdzēt uzlabot tās konkurētspēju, un nodrošināt ātru un efektīvu 
piekļuvi šiem instrumentiem;

5. turklāt mudina dalībvalstis un vietējās un reģionālās iestādes izmantot līdzekļus, ko 
nodrošina Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds un citi ES, 
valsts, reģionāla vai vietēja mēroga instrumenti; aicina Komisiju un dalībvalstis regulāri 
sagatavot īpašus ar tūrisma nozari saistītus konkursus, balstoties uz attiecīgajiem 
fondiem izvirzītajām prioritātēm;

6. mudina dalībvalstis un Komisiju apsvērt iespēju — bet tikai ārkārtas gadījumos — 
īstenot valsts atbalsta pasākumus, kas varētu mazināt negatīvo ekonomisko ietekmi uz 
uzņēmumiem, pilsētām, reģioniem un galamērķiem, kā arī nopietnās sekas attiecībā uz 
nodarbinātību;

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

8. 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;

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

10. 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;

11. aicina Komisiju apsvērt turpmākus pasākumus, kuru nolūks būtu uzturēt augstu 
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 piecu gadu laikā nav spējusi panākt vienošanos šajā 
jautājumā;

12. 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, kas garantētu palīdzību, atmaksu, kompensāciju un maršruta 
maiņu;

13. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.


