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Az Európai Parlament állásfoglalása a Thomas Cook csoport csődjének hatásáról
(2019/2854(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Thomas Cook csoport csődjére,

– tekintettel az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló, 2015. 
november 25-i (EU) 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a következő Európai Bizottság számára készített, 2019–2024 közötti 
időszakra vonatkozó politikai iránymutatásokra,

– tekintettel Frans Timmermans, az európai zöld megállapodásért felelős 
ügyvezetőalelnök-jelölt 2019. október 8-i, európai parlamenti meghallgatására,

– tekintettel a Bizottság 2019. október 21-i nyilatkozatára a Thomas Cook csoport 
csődjének hatásáról,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel mintegy 600 000 utas rekedt külföldön a Thomas Cook csoport csődjét követően;

B. mivel a Thomas Cook csoport csődje miatt mintegy 22 000 munkahely került 
veszélybe;

C. mivel még mindig több mint 1 000 000 olyan ügyfél van, aki 2019-re utat foglalt, és a 
jelenlegi körülmények között nem tud majd elutazni;

D. mivel az EU környezetvédelmi szabályai, különösen a kibocsátáskereskedelmi rendszer, 
versenyhátrányba hozzák az európai légitársaságokat és utazási cégeket, például a 
Thomas Cook csoportot;

E. mivel az „európai zöld megállapodás” keretében kitűzött új éghajlat-politikai célok 
jelentősen nehezítik majd az utazási ágazat helyzetét, ami akár több olyan esethez is 
vezethet, mint a Thomas Cook csoport csődje;

F. mivel az Európai Bizottság ügyvezetőalelnök-jelöltje bejelentette, hogy a CO2-
kibocsátást 2040-ig 55%-kal csökkenteni kell, ami hatalmas nyomás alá helyezi az 
európai ipar valamennyi területét;

G. mivel a Thomas Cook csoport csődje példa a gazdasági visszaesésre, amely 
potenciálisan más szolgáltatási iparágakra is hatással lehet, és további munkahelyek 
megszűnéséhez vezethet;

1HL L 326., 2015.12.11., 1. o.
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H. mivel az új éghajlat-politikai szabályok jelentősen emelni fogják az utazás árát;

I. mivel különböző számítások szerint a görögországi idegenforgalmi ágazat a Thomas 
Cook utazásszervező fizetésképtelenségét követően 250–500 millió EUR veszteséggel 
néz szembe;

J. mivel a spanyol idegenforgalmi ágazat legalább 200 millió EUR veszteségre számít a 
Thomas Cook által ki nem fizetett szállásköltségek miatt;

1. mély aggodalommal jegyzi meg, hogy az EU-ban egyre aggasztóbb a gazdasági helyzet;

2. úgy véli, hogy az „európai zöld megállapodás” – gazdasági visszaesés idején – 
szükségtelen nyomást gyakorol az európai vállalatokra;

3. felhívja a Bizottságot, hogy igazítsa ki menetrendjét, és csökkentse azokat a terheket, 
amelyekkel az európai idegenforgalmi ágazat szembesül a CO2-kibocsátás szigorúbb 
célkitűzései és más túlzott éghajlat-politikai intézkedések miatt;

4. hangsúlyozza, hogy az éghajlat-politikai intézkedések eredményeként megemelkednek 
a fogyasztók utazási költségei; ezért figyelmeztet arra, hogy ez veszélyezteti a piacok 
működését és az utazást; ragaszkodik ahhoz, hogy a megfizethető utazásnak – többek 
között az alacsony jövedelmű polgárok számára – továbbra is az üdüléshez való egyéni 
jog standard elemének kell lennie;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak.


