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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας του 
ομίλου Thomas Cook
(2019/2854(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την χρεοκοπία του ομίλου Thomas Cook,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (EE) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους 
συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς1,

– έχοντας υπόψη τους πολιτικούς προσανατολισμούς για την επόμενη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή της περιόδου 2019-2024,

– έχοντας υπόψη την ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Frans Timmermans, 
ορισθέντος εκτελεστικού αντιπροέδρου αρμοδίου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τις 
επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 600 000 επιβάτες εγκλωβίστηκαν μετά την πτώχευση 
του ομίλου Thomas Cook·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 22 εκατομμύρια θέσεις εργασίας βρίσκονται σε 
κίνδυνο μετά την χρεοκοπία του ομίλου Thomas Cook·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότεροι από 1 000 000 
πελάτες που έχουν κάνει κρατήσεις ταξιδιών για το 2019 και δεν θα μπορέσουν να 
ταξιδέψουν υπό τις παρούσες συνθήκες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικοί κανόνες της ΕΕ και δη το σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών δημιουργούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά γραφεία της Ευρώπης, όπως ο όμιλος Thomas 
Cook·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι στόχοι για το κλίμα στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας» θα δυσχεράνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τον 
κλάδο του τουρισμού και θα γίνουν ενδεχομένως αιτία για περισσότερες καταστάσεις 
όπως αυτή που δημιούργησε η χρεοκοπία του ομίλου Thomas Cook·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισθείς εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

1 ΕΕ L 326 της 11.12.2015, σ. 1.



RE\1191157EL.docx 3/3 PE637.862v01-00

EL

Επιτροπής Frans Timmermans ανήγγειλε ότι οι εκπομπές CO2 θα πρέπει να μειωθούν 
κατά 55 % έως το 2040, κάτι που θα ασκήσει τρομακτικές πιέσεις σε όλους τους τομείς 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρεοκοπία του ομίλου Thomas Cook αποτελεί ένα σύμπτωμα 
της οικονομικής ύφεσης που ενδέχεται να επηρεάσει και άλλους τομείς παροχής 
υπηρεσιών, οδηγώντας σε περισσότερες απώλειες θέσεων εργασίας· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι κανόνες για το κλίμα θα αυξήσουν σημαντικά το 
κόστος των ταξιδιών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αναλόγως των εκτιμήσεων, ο τουριστικός κλάδος στην 
Ελλάδα θα απωλέσει μεταξύ 250 και 500 εκατομμυρίων EUR εξαιτίας της 
αφερεγγυότητας του ταξιδιωτικού γραφείου Thomas Cook·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απώλειες του τουριστικού κλάδου της Ισπανίας από 
απλήρωτους ξενοδοχειακούς λογαριασμούς αναμένεται να ανέλθουν σε 200 
εκατομμύρια EUR τουλάχιστον·

1. παρατηρεί με βαθιά ανησυχία ότι η οικονομική κατάσταση εντός της ΕΕ καθίσταται 
ολοένα και πιο ανησυχητική·

2. εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε περίοδο οικονομικής ύφεσης θα γίνει 
αιτία να ασκηθούν πιέσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χωρίς λόγο· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να αλλάξει πορεία και να μειώσει την επιβάρυνση που 
συνιστούν για τον ευρωπαϊκό τουριστικό κλάδο οι αυστηρότεροι στόχοι για το CO2 και 
άλλα υπερβολικά μέτρα για το κλίμα· 

4. επισημαίνει ότι τα μέτρα για το κλίμα οδηγούν σε υψηλότερη επιβάρυνση των 
καταναλωτών που θέλουν να ταξιδέψουν· προειδοποιεί συνεπώς ότι η κατάσταση αυτή 
δημιουργεί κινδύνους για τη λειτουργία των αγορών και για την ευκολία των 
μετακινήσεων· επιμένει ότι τα οικονομικώς προσιτά ταξίδια που απευθύνονται και σε 
πολίτες χαμηλών εισοδημάτων πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν βασικό συστατικό 
στοιχείο του ατομικού δικαιώματος σε διακοπές·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.


