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Resolucija Evropskega parlamenta o posledicah stečaja Thomas Cook Group za turizem 
EU
(2019/2854(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 6(d) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju člena 195 PDEU,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v 
primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe 
(EGS) št. 295/911,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. oktobra 2007 z naslovom Program za 
trajnostni in konkurenčni evropski turizem (COM(2007)0621),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. junija 2010 z naslovom Evropa, prva 
svetovna turistična destinacija – nov okvir evropske turistične politike 
(COM(2010)0352),

– ob upoštevanju Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in 
Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 
Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2012 o delovanju in uporabi veljavnih 
pravic letalskih potnikov3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. marca 2013 o varstvu potnikov v primeru 
insolventnosti letalskega prevoznika (COM(2013)0129),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020)4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. februarja 2014 o evropski strategiji za 
večjo rast in delovna mesta v obalnem in pomorskem turizmu (COM(2014)0086),

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 5. februarja 2014 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 261/2004 o določitvi 
skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov ter Uredbe (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih 

1 UL L 46, 17.2.2004, str. 1.
2 UL L 304, 22.11.2011, str. 64.
3 UL C 257E, 6.9.2013, str. 1.
4 UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
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prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove prtljage5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. oktobra 2015 o novih izzivih in strategijah za 
spodbujanje turizma v Evropi6,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
novembra 2015 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, spremembi 
Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 
2021–2027 – stališče Parlamenta z namenom doseči dogovor8,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 27. maja 2019 o konkurenčnosti turističnega 
sektorja kot gonila trajnostne rasti, ustvarjanja delovnih mest in socialne kohezije v EU 
v prihodnjem desetletju,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker ima propad britanskega podjetja Thomas Cook, drugega največjega organizatorja 
potovanj na svetu, močan negativen učinek na gospodarstvo, notranji trg EU, 
zaposlovanje in prosto gibanje oseb v EU in zunaj nje; 

B. ker so posledice za turistični sektor še hujše zaradi negotovosti v zvezi z izstopom 
Združenega kraljestva iz EU;

C. ker statistični podatki kažejo, da večina državljanov EU, ki potujejo v tujino, potuje 
znotraj EU, in da se bo število mednarodnih turistov na obisku v EU še naprej 
povečevalo;

D. ker turizem predstavlja približno 4 % BDP EU, če pa upoštevamo še vse z njim 
povezane sektorje, celo več kot 10 % BDP; ker je turistični sektor tudi močna gonilna 
sila zaposlovanja, saj je v njem neposredno zaposlenih skoraj 12 milijonov delavcev, 
kar je 5 % vseh delovnih mest (če pa upoštevamo še povezane sektorje, zaposluje več 
kot 27 milijonov oseb, kar pomeni 12 % vseh delovnih mest) in predstavlja 20 % 
delovnih mest mladih, mlajših od 25 let;

E. ker so v turistični sektor vključene zelo raznolike storitve in poklici; ker v tem sektorju 
prevladujejo mala in srednja podjetja, v regijah, ki so od turizma močno odvisne, pa ta 
dejavnost prinaša delovna mesta in blaginjo;

F. ker ima EU od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe tudi pristojnost, da podpira ali 
dopolnjuje ukrepe držav članic na področju turizma; ker pa v proračunu EU turizem 
nima posebne proračunske vrstice, kot je zahteval Parlament v svoji resoluciji z dne 14. 
novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta z 
namenom doseči dogovor, v kateri se je zavzel, da bi se uvedla posebna sredstva za 

5 UL C 93, 24.3.2017, str. 336.
6 UL C 355, 20.10.2017, str. 71.
7 UL L 326, 11.12.2015, str. 1.
8 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0449.
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trajnostni turizem;

G. ker lahko turizem prispeva k vsaj trem prednostnim nalogam Komisije Ursule Von der 
Leyen, in sicer naslednjim: „gospodarstvo, ki deluje za ljudi“, „Evropa, ki je primerna 
za digitalno dobo“ in „zaščita našega evropskega načina življenja“;

H. ker je propad družbe Thomas Cook zahteval izjemno razsežne operacije, da bi več kot 
600.000 ljudem na različnih koncih sveta pomagali priti domov;

I. ker je prenehanje poslovanja družbe Thomas Cook povzročilo resno gospodarsko škodo 
turističnemu sektorju in zaposlovanju; ker bodo za to potrebni ustrezni ukrepi, da bi 
okrepili konkurenčnost sektorja in zagotovili, da bo Evropa ostala prva svetovna 
turistična destinacija, saj to spodbuja rast in trajnostni razvoj mest in regij;

J. ker imajo potniki pravico, da se jim storitve zagotovijo v predvidenem času, zlasti ker 
so že znesek za vozovnico plačali že pred datumom potovanja; ker je treba potnikom 
zagotoviti razumljive, natančne, pravočasne in vsem dostopne informacije;

1. je zelo zaskrbljen, ker je 600.000 ljudi obtičalo v krajih stran od doma, več tisoč 
lokalnih dobaviteljev in hčerinskih podjetij, večinoma malih in srednjih podjetij, pa se 
je zaradi prenehanja delovanja družbe Thomas Cook znašlo v resnih finančnih težavah, 
zaskrbljen pa je tudi, ker to škoduje podobi in slovesu Evrope kot glavne turistične 
destinacije v svetu;

2. državam članicam izraža priznanje za takojšnjo izvedbo načrtov izrednih ukrepov, s 
katerimi so učinkovito poskrbele za vrnitev prizadetih potnikov domov; poziva 
Komisijo, naj preuči, kako bi lahko v podobnih razmerah v prihodnosti hitro in 
učinkovito sodelovala;

3. poziva pristojne organe, naj preučijo vzroke za stečaj družbe Thomas Cook, da bi lahko 
v prihodnje predvideli krize in pripravili politike, ki bodo čim bolj omejile tveganja v 
sektorju, ki je za EU tako pomemben;

4. poziva Komisijo, naj poišče in zagotovi hiter in učinkovit dostop do finančnih 
instrumentov EU, s katerimi bo mogoče ublažiti nastalo škodo v tem sektorju in mu 
povrniti konkurenčnost;

5. poleg tega spodbuja države članice in lokalne ter regionalne organe, naj izkoristijo 
sredstva iz Evropskega socialnega sklada in drugih nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
instrumentov ter instrumentov EU; poziva Komisijo in države članice, naj redno 
pripravljajo posebne razpise za turistično panogo, ki se bodo opirali na prednostne 
naloge posameznih skladov;

6. poziva države članice in Komisijo, naj zgolj kot zadnje sredstvo razmislijo o ukrepih 
državne pomoči, s katerimi bi ublažili negativne gospodarske posledice za podjetja, 
mesta, regije in destinacije, pa tudi hude posledice za zaposlovanje;

7. poudarja, kako pomembno je zagotoviti dobro delujoč notranji trg za prevozne storitve, 
ohraniti visoko raven varstva potrošnikov ter poskrbeti za večjo konkurenčnost podjetij 
v turističnem sektorju;
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8. poudarja, kako pomemben je stalen socialni dialog na vseh ravneh, ki  mora temeljiti na 
vzajemnem zaupanju in delitvi odgovornosti, saj je to  eden od najboljših načinov za 
iskanje sporazumnih rešitev in skupnih pristopov pri predvidevanju, preprečevanju in 
upravljanju postopkov prestrukturiranja; poziva države članice, naj se pri oblikovanju 
vseh ukrepov na tem področju posvetujejo s socialnimi partnerji;

9. poziva Komisijo in Svet, naj ocenita in sprejmeta vse potrebne ukrepe, s katerimi bomo 
zaščitili interese EU ter se v prihodnje izognili  podobnim razmeram, v sklepanju 
prihodnjih sporazumov o letalskih storitvah pa naj upoštevata ugotovitve, pridobljene iz 
sedanje izkušnje;

10. poziva Komisijo, naj Parlamentu posreduje vse pomembne nove informacije o stečaju 
podjetja Thomas Cook; v zvezi s tem poudarja, da bi bilo pomembno vedeti, ali so 
pristojni licenčni organi ocenili finančno stanje družbe Thomas Cook, ali so bile 
ugotovljene kakršne koli finančne težave in ali bi se lahko sprejeli ukrepi, s katerimi bi 
preprečili, da je več tisoč potnikov obtičalo stran od doma;

11. Komisijo tudi poziva, naj razmisli o nadaljnjih ukrepih, da bi v primeru stečaja podjetja 
ohranili visoko raven varstva potrošnikov; poziva Svet, naj čim prej sprejme stališče o 
spremembi Uredbe (ES) št. 261/2004 v zvezi z uveljavljanjem pravic letalskih potnikov 
in omejitvami odgovornosti letalskih prevoznikov ter naj pri tem potrdi stališče 
Parlamenta iz februarja 2014; obžaluje, da Svetu v petih letih ni uspelo doseči soglasja;

12. ponovno poudarja, da je treba v spremembo Uredbe (ES) št. 261/2004 o uveljavljanju 
pravic letalskih potnikov in odgovornosti letalskih prevoznikov vključiti obvezne 
mehanizme za ohranjanje sedanje ravni varstva potnikov v primeru insolventnosti ali 
stečaja, in sicer tudi tako, da bodo morali letalski prevozniki vzpostaviti jamstvene 
sklade ali skleniti zavarovalne pogodbe ter tako potnikom zagotovili pomoč, povračilo, 
nadomestilo in spremembo poti;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


