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B9-0120/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de negatieve gevolgen van het faillissement 
van Thomas Cook voor het toerisme in de EU
(2019/2854(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 6, onder d), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

– gezien artikel 195 van het VWEU,

– gezien Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelĳke regels inzake compensatie en 
bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige vertraging 
van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/911,

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 oktober 2007 getiteld “Een agenda 
voor een duurzaam en concurrerend Europees toerisme” (COM(2007)0621),

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 juni 2010 getiteld “Europa, toeristische 
topbestemming in de wereld – een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa” 
(COM(2010)0352),

– gezien Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de 
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad2,

– gezien zijn resolutie van 29 maart 2012 over de werking en toepassing van verworven 
rechten van luchtreizigers3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 maart 2013 getiteld 
“Passagiersbescherming in geval van insolventie van luchtvaartmaatschappijen” 
(COM(2013)0129 final),

– gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
(2014-2020)4,

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 februari 2014 getiteld “Een Europese 
strategie voor meer groei en werkgelegenheid in kust- en maritiem toerisme” 

1 PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1.
2 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64.
3 PB C 257E van 6.9.2013, blz. 1.
4 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.
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(COM(2014(0086),

– gezien zijn op 5 februari 2014 in eerste lezing vastgestelde standpunt over het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de 
aansprakelijkheid van luchtvervoerders voor het luchtvervoer van passagiers en hun 
bagage5,

– gezien zijn resolutie van 29 oktober 2015 over nieuwe uitdagingen en concepten voor 
de bevordering van toerisme in Europa6,

– gezien Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende 
wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de 
Raad7,

– gezien zijn resolutie van 14 november 2018 over het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord8,

– gezien de conclusies van de Raad van 27 mei 2019 over het concurrentievermogen van 
de toeristische sector als motor voor duurzame groei, banen en sociale cohesie in de EU 
voor het volgende decennium,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de ineenstorting van het Britse bedrijf Thomas Cook, de op een na 
grootste touroperator in de wereld, zeer negatieve gevolgen heeft voor de economie, de 
interne markt van de EU, de werkgelegenheid en het vrije verkeer van personen in de 
gehele EU en daarbuiten;

B. overwegende dat deze uitwerking op de toeristische sector nog wordt verergerd door de 
onzekerheid over de terugtrekking van het VK uit de EU;

C. overwegende dat uit de statistieken blijkt dat de meeste burgers van de EU die een reis 
naar het buitenland maken dit binnen de EU doen, en dat het aantal internationale 
toeristen die de EU bezoeken nog zal toenemen;

D. overwegende dat het toerisme zo’n 4 % van het bbp van de Unie voor zijn rekening 
neemt en meer dan 10 % van het bbp opbrengt, indien alle sectoren die verband houden 
met het toerisme in aanmerking worden genomen; overwegende dat de toeristische 
sector tevens een essentiële motor voor de werkgelegenheid is met bijna 12 miljoen 
werknemers en ten minste 5 % van de totale werkgelegenheid (meer dan 27 miljoen 

5 PB C 93 van 24.3.2017, blz. 336.
6 PB C 355 van 20.10.2017, blz. 71.
7 PB L 326 van 11.12.2015, blz. 1.
8 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0449.
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werknemers en bijna 12 % van de totale werkgelegenheid wanneer de relatie met andere 
sectoren wordt meegerekend), alsmede 20 % van de banen die door jongeren onder de 
25 jaar worden ingenomen;

E. overwegende dat de toeristische sector een grote diversiteit aan diensten en beroepen 
omvat; overwegende dat de sector wordt gedomineerd door kleine en middelgrote 
ondernemingen wier activiteiten werkgelegenheid en welvaart genereren in regio’s die 
zeer afhankelijk van het toerisme zijn;

F. overwegende dat de EU sedert de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 
bevoegd is maatregelen van haar lidstaten op het gebied van het toerisme te 
ondersteunen en aan te vullen; overwegende dat het toerisme anderzijds geen specifieke 
lijn in de EU-begroting heeft, zoals gevraagd door het Parlement in zijn resolutie van 14 
november 2018 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – standpunt van het 
Parlement met betrekking tot een akkoord, waarin het Parlement aandringt op de 
invoering van een specifieke toewijzing voor duurzaam toerisme;

G. overwegende dat het toerisme kan bijdragen tot ten minste drie van de prioriteiten van 
de Commissie-“Von der Leyen”, namelijk “een economie die werkt voor de mensen”, 
“een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk” en “het beschermen van onze 
Europese levenswijze”;

H. overwegende dat de ineenstorting van Thomas Cook een enorme operatie voor de 
repatriëring van meer dan 600 000 mensen vanuit verschillende plaatsen in de wereld 
naar hun plaatsen van herkomst heeft gevergd;

I. overwegende dat de stopzetting van de activiteiten van Thomas Cook ernstige 
economische schade aan de toeristische sector en de werkgelegenheid heeft toegebracht; 
overwegende dat dit passende maatregelen vergt ter verbetering van het 
concurrentievermogen van de sector en ter handhaving van de positie van Europa als 
toeristische bestemming nummer één in de wereld, als motor voor de groei en duurzame 
ontwikkeling van steden en regio’s;

J. overwegende dat passagiers recht hebben op de verlening van diensten als gepland, te 
meer daar zij reeds de prijs van het ticket hebben betaald voordat de dienst is verleend; 
overwegende dat het van essentieel belang is aan passagiers begrijpelijke, nauwkeurige 
en tijdige informatie te bieden die voor iedereen toegankelijk is;

1. is zeer verontrust over de 600 000 mensen die ver van huis vastzaten en over de 
duizenden plaatselijke dienstverleners en dochterondernemingen, vooral kmo’s, die in 
ernstige financiële moeilijkheden verkeren ten gevolge van de ineenstorting van 
Thomas Cook, naast de schadelijke uitwerking ervan op het imago en de reputatie van 
Europa als toeristische topbestemming in de wereld;

2. looft de lidstaten voor de snelle uitvoering van noodplannen voor de doeltreffende 
repatriëring van de betrokken personen; doet een beroep op de Commissie om na te 
gaan op welke wijze zij snel en doeltreffend kan ingrijpen wanneer zich in de toekomst 
een vergelijkbare situatie voordoet;

3. doet een beroep op de bevoegde autoriteiten de redenen van het faillissement van 
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Thomas Cook te onderzoeken teneinde te anticiperen op toekomstige crises en 
beleidsmaatregelen vast te leggen om de risico’s tot een minimum te beperken in een 
sector die zo belangrijk voor de EU is;

4. verzoekt de Commissie om het vaststellen van en het bieden van een snelle en 
doelmatige toegang tot financiële instrumenten van de EU waarmee de aan de sector 
toegebrachte schade kan worden gecompenseerd en tot de verbetering van zijn 
concurrentievermogen kan worden bijgedragen;

5. moedigt bovendien de lidstaten en de plaatselijke en regionale autoriteiten ertoe aan 
gebruik te maken van de instrumenten die worden geboden door het Europees Sociaal 
Fonds en andere nationale, regionale, plaatselijke en EU-instrumenten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten regelmatig speciale openbare aanbestedingen uit te schrijven 
in verband met de toeristische sector op basis van de in de respectieve fondsen 
vastgelegde prioriteiten;

6. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan pas in laatste instantie maatregelen 
van staatssteun te overwegen waarmee de negatieve economische uitwerking op 
bedrijven, steden, regio’s en bestemmingen, alsmede de ernstige gevolgen voor de 
werkgelegenheid kunnen worden verlicht;

7. onderstreept hoe belangrijk het is een goed functionerende markt voor vervoersdiensten 
te waarborgen, een hoog niveau van consumentenbescherming te handhaven en het 
concurrentievermogen van bedrijven in de toeristische sector te verbeteren;

8. benadrukt het belang van een sterke sociale dialoog op alle niveaus op basis van 
wederzijds vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid, aangezien dit een van de 
beste manieren is om tot op consensus gebaseerde oplossingen en gezamenlijke 
benaderingen te komen bij het voorzien, voorkomen en beheren van 
herstructureringsprocessen; doet een beroep op de lidstaten om de sociale partners te 
raadplegen bij de uitwerking van alle relevante maatregelen;

9. verzoekt de Commissie en de Raad alle maatregelen te evalueren en vast te stellen die 
nodig zijn om de belangen van de EU te verdedigen en soortgelijke situaties in de 
toekomst te voorkomen, alsmede om uit deze ervaring lering te trekken die kan worden 
toegepast in het kader van de onderhandeling over toekomstige overeenkomsten inzake 
luchtdiensten;

10. verzoekt de Commissie het Parlement op de hoogte te stellen van elke nieuwe relevante 
informatie over het faillissement van Thomas Cook; onderstreept in dit verband dat het 
belangrijk is te weten of de betrokken vergunningverlenende autoriteiten de financiële 
situatie van Thomas Cook hebben doorgelicht, of er financiële problemen werden 
vastgesteld en of maatregelen genomen hadden kunnen worden om te voorkomen dat 
duizenden passagiers ver van huis zijn komen vast te zitten;

11. verzoekt de Commissie verdere maatregelen te overwegen om bij faillissementen van 
bedrijven een hoog niveau van consumentenbescherming te handhaven; doet een beroep 
op de Raad om zo snel mogelijk zijn standpunt te bepalen over de wijziging van 
Verordening (EG) nr. 261/2004 inzake de handhaving van de rechten van 
luchtvaartpassagiers en de beperking van de aansprakelijkheid van luchtvervoerders, en 



PE637.861v01-00 6/6 RE\1191156NL.docx

NL

om het door het Parlement in februari 2014 ingenomen standpunt te steunen; betreurt 
het feit dat de Raad in vijf jaar niet in staat is geweest overeenstemming te bereiken;

12. wijst, ten aanzien van de wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 inzake de 
handhaving van de rechten van luchtpassagiers en de aansprakelijkheid van 
luchtvervoerders, andermaal op de noodzaak van verplichte mechanismen om het 
huidige beschermingsniveau van passagiers te handhaven in het geval van insolventie of 
faillissement, mede middels het opzetten van garantiefondsen of verzekeringscontracten 
door luchtvaartmaatschappijen waarmee bijstand, terugbetaling, compensatie en 
herroutering worden gewaarborgd;

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


