
RE\1191157NL.docx PE637.862v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Zittingsdocument

B9-0121/2019

21.10.2019

ONTWERPRESOLUTIE
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement

over de gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook
(2019/2854(RSP))

Markus Buchheit, Christine Anderson, Jörg Meuthen
namens de ID-Fractie



PE637.862v01-00 2/3 RE\1191157NL.docx

NL

B9-0121/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de gevolgen van het faillissement van 
reisorganisatie Thomas Cook
(2019/2854(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook,

– gezien Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen1,

– gezien de politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie 2019-2024,

– gezien de hoorzitting van de voorgedragen uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese 
Green Deal, Frans Timmermans, in het Europees Parlement op 8 oktober 2019,

– gezien de verklaring van de Commissie van 21 oktober 2019 over de gevolgen van het 
faillissement van reisorganisatie Thomas Cook,

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

A. overwegende dat ongeveer 600 000 reizigers als gevolg van het faillissement van 
Thomas Cook vast zijn te komen zitten;

B. overwegende dat ongeveer 22 000 mensen als gevolg van het faillissement van Thomas 
Cook hun baan dreigen te verliezen;

C. overwegende dat tot eind dit jaar nog meer dan een miljoen klanten een reis hebben 
geboekt met Thomas Cook, die zij in de huidige omstandigheden echter niet zullen 
kunnen maken;

D. overwegende dat de milieuregels van de EU, met name het systeem voor de handel in 
emissierechten, een concurrentienadeel opleveren voor Europese 
luchtvaartmaatschappijen en reisondernemingen, zoals Thomas Cook;

E. overwegende dat de nieuwe klimaatdoelstellingen in het kader van de Europese Green 
Deal de situatie voor de reisbranche aanzienlijk moeilijker zullen maken, wat kan leiden 
tot meer gevallen zoals het faillissement van Thomas Cook;

F. overwegende dat de voorgedragen uitvoerend vicevoorzitter van de Europese 
Commissie heeft aangekondigd dat de CO2-uitstoot tegen 2040 met 55 % moet 
afnemen, en overwegende dat alle Europese bedrijfstakken hierdoor onder enorme druk 
komen te staan;

G. overwegende dat het faillissement van Thomas Cook een teken is van een economische 

1 PB L 326 van 11.12.2015, blz. 1.
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achteruitgang die ook andere dienstensectoren kan treffen en tot nog meer banenverlies 
kan leiden;

H. overwegende dat de nieuwe klimaatregels reizen aanzienlijk duurder zullen maken;

I. overwegende dat de toeristische sector in Griekenland als gevolg van de insolventie van 
touroperator Thomas Cook aankijkt tegen verliezen van 250 tot 500 miljoen euro, 
afhankelijk van de berekeningswijze;

J. overwegende dat de Spaanse toeristische sector een verlies van ten minste 
200 miljoen EUR verwacht als gevolg van onbetaalde hotelrekeningen van Thomas 
Cook;

1. stelt met grote bezorgdheid vast dat de economische situatie in de EU steeds 
alarmerender wordt;

2. is van mening dat de Europese Green Deal Europese bedrijven in tijden van 
economische neergang te veel onder druk zal zetten;

3. verzoekt de Commissie haar koers te wijzigen en de last die op de schouders van de 
Europese toeristische sector zal terechtkomen als gevolg van de strengere CO2-
streefcijfers en andere buitensporige klimaatmaatregelen, te verminderen;

4. benadrukt dat klimaatmaatregelen tot hogere reiskosten leiden voor de consument; 
waarschuwt er dan ook voor dat de werking van de markten hierdoor in het gedrang 
komt en het minder gemakkelijk dreigt te worden voor mensen om zich te verplaatsen; 
beklemtoont dat betaalbare reizen — ook voor burgers met een laag inkomen — een 
standaardonderdeel moeten blijven vormen van het individuele recht op vakantie;

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie.


