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Uznesenie Európskeho parlamentu o dôsledkoch bankrotu spoločnosti Thomas Cook
(2019/2854(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 152 a 195 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. 
novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou 
sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 
90/314/EHS1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. októbra 2015 o nových výzvach a stratégiách na 
podporu cestovného ruchu v Európe2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci 
na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa ako popredná svetová destinácia 
cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch 
(COM(2010)0352),

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie zo 14. októbra 2019 o pomoci na záchranu 
spoločnosti Condor (SA.55394),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 
17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) 
a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (nariadenie o EGF)4,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. 
februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci 
cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého 
meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/915,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. marca 2013 o ochrane cestujúcich v prípade 
platobnej neschopnosti leteckej spoločnosti (COM(2013)0129),

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2027/97 z 9. októbra 1997 o zodpovednosti 
leteckého dopravcu v prípade nehôd6,

1 Ú. v. EÚ L 326, 11.12.2015, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 71.
3 Prijaté texty, P8_TA(2018)0449.
4 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
5 Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1.
6 Ú. v. ES L 285, 17.10.1997, s. 1.



RE\1191159SK.docx 3/6 PE637.865v01-00

SK

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. 
septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v 
Spoločenstve7,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 23. septembra 2019 spoločnosť Thomas Cook oficiálne vyhlásila bankrot, čo 
spôsobilo jednu z najväčších kríz v odvetví cestovného ruchu;

B. keďže kolaps spoločnosti Thomas Cook spôsobil, že na celom svete uviazli státisíce 
ľudí; keďže ukončenie činnosti spoločnosti Thomas Cook si vyžiadalo rozsiahlu 
repatriáciu týchto ľudí z rôznych miest do miesta ich bydliska;

C. keďže približne 22 000 osôb priamo zamestnaných spoločnosťou Thomas Cook čelí 
nezamestnanosti; keďže tento bankrot má za následok zatvorenie hotelov a ubytovacích 
zariadení a povedie tiež k strate tisícov pracovných miest v odvetví cestovného ruchu a 
odvetví závislých od cestovného ruchu; keďže mnohí dodávatelia, väčšinou 
životaschopné MSP, môžu čeliť značným problémom v dôsledku dominového efektu, 
ktorý vyvolal kolaps spoločnosti Thomas Cook;

D. keďže kolaps spoločnosti Thomas Cook môže mať výrazný negatívny vplyv na 
hospodárstva určitých regiónov EÚ, ktoré sú priamo závislé od balíka cestovných 
služieb spoločnosti Thomas Cook; keďže viaceré odborové zväzy a združenia hotelierov 
v celej EÚ vyjadrili vážne znepokojenie nad stratou príjmov a vyzvali na prijatie 
naliehavých podporných opatrení;

E. keďže cestovný ruch je kľúčovým odvetvím hospodárstva členských štátov, ktoré 
vytvára viac ako 10 % HDP EÚ, ak vezmeme do úvahy i odvetvia súvisiace s 
cestovným ruchom; keďže je tiež dôležitou hnacou silou zamestnanosti, pretože priamo 
zamestnáva 13 miliónov pracovníkov, a preto predstavuje najmenej 12 % pracovných 
miest v EÚ;

F. keďže Európa je v celosvetovom meradle turistickou destináciou číslo jeden, s trhovým 
podielom 52 %; keďže odvetvie cestovného ruchu je obzvlášť ohrozené rizikami 
prírodného aj ľudského pôvodu, ktoré nemožno predvídať;

G. keďže cestovný ruch predstavuje poprednú sociálno-ekonomickú činnosť v EÚ s 
rozsiahlym vplyvom na hospodárstvo, zamestnanosť a sociálny rozvoj;

H. keďže viaceré členské štáty oznámili cielené opatrenia na podporu svojho odvetvia 
cestovného ruchu s cieľom zmierniť negatívne dôsledky kolapsu spoločnosti Thomas 
Cook; keďže nedošlo k žiadnej konsolidovanej reakcii EÚ na túto krízu v odvetví 
cestovného ruchu; keďže zatiaľ nebol aktivovaný žiadny podporný mechanizmus EÚ;

I. keďže od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy má EÚ právomoc podporovať 
alebo dopĺňať činnosti členských štátov v oblasti cestovného ruchu; keďže v rozpočte 
EÚ neexistuje žiaden osobitný riadok pre cestovný ruch a opatrenia v tejto oblasti patria 

7 Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.
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do rozsahu pôsobnosti rôznych fondov, pilotných projektov a prípravných akcií;

J. keďže EÚ vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú 
podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých globálnych štrukturálnych 
zmien či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri 
opätovnom začleňovaní do trhu práce;

K. keďže nemecká spolková vláda 25. septembra 2019 oznámila Komisii svoj zámer 
poskytnúť úver na záchranu pre nemeckú leteckú spoločnosť spoločnosti Thomas Cook 
Condor vo výške 380 miliónov EUR prostredníctvom nemeckej verejnej rozvojovej 
banky Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), ktorý Komisia schválila 14. októbra 
2019;

L. keďže existujú značné rozdiely v možnostiach, ktoré majú zákazníci k dispozícii na 
získanie náhrad za zrušené dovolenky; keďže v článku 17 smernice (EÚ) 2015/2302 sa 
vyžaduje, aby všetky členské štáty zabezpečili ochranu spotrebiteľa v prípade platobnej 
neschopnosti prevádzkovateľa;

M. keďže Parlament už 5. februára 2014 prijal svoju pozíciu k revízii nariadenia 261/20048, 
hoci rokovania medzi Parlamentom a Radou sa ešte nezačali, pretože spis bol v Rade 
zablokovaný;

N. keďže mnohí spotrebitelia si nie sú vedomí finančných rizík, ktorým čelia v prípade 
bankrotu cestovnej kancelárie;

O. keďže spotrebitelia, ktorí si rezervujú letenku priamo, nie sú v prípade platobnej 
neschopnosti leteckej spoločnosti dostatočne chránení, keďže súčasný právny rámec EÚ 
nestanovuje žiadnu priamu požiadavku na ochranu proti platobnej neschopnosti pre 
držiteľov leteniek;

P. keďže podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1008/2008 sa od členských štátov vyžaduje, 
aby prijali opatrenia, ak nie sú spokojné s kapitálovou primeranosťou leteckého 
dopravcu, ktorému udeľujú licenciu, a môžu zvážiť pozastavenie alebo zrušenie 
prevádzkovej licencie dopravcu;

Q. keďže za posledných päť rokov získali vedúci pracovníci zo spoločnosti Thomas Cook 
v prémiách takmer 22 miliónov EUR;

1. vyjadruje vážne znepokojenie nad finančnými a psychologickými ťažkosťami, ktorým 
státisíce spotrebiteľov a tisíce pracovníkov a zainteresované strany v odvetví 
cestovného ruchu, najmä miestne MSP, čelili a naďalej čelia v dôsledku bankrotu 
spoločnosti Thomas Cook;

2. vyzýva orgány Spojeného kráľovstva, aby zabezpečili, aby mzdy za už vykonanú prácu 
boli pracovníkom spoločnosti Thomas Cook, ktorí boli prepustení, uhradené v plnej 
výške;

8 Prijaté texty, P7_TA(2014)0092.
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3. vyzýva Komisiu, aby preskúmala právne predpisy o ochrane pracovníkov v prípade 
platobnej neschopnosti s cieľom poskytnúť im rovnaké práva na repatriáciu, aké majú k 
dispozícii cestujúci podľa právnych predpisov EÚ;

4. zdôrazňuje, že náhle ukončenie prevádzky spoločnosťou Thomas Cook a jeho negatívne 
dôsledky na toto odvetvie vážne ovplyvnili obraz a povesť Európy ako poprednej 
svetovej turistickej destinácie;

5. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že prepustení pracovníci neboli riadne 
informovaní a ani sa s nimi nekonzultovalo; zdôrazňuje, že je silne presvedčený, že 
sociálny dialóg na všetkých úrovniach založený na vzájomnej dôvere a spoločnej 
zodpovednosti je najlepším nástrojom na hľadanie konsenzuálnych riešení a 
dohodnutých postupov pri predvídaní procesov reštrukturalizácie, predchádzaní týmto 
procesom a pri ich riadení; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam posilnenia európskych 
zamestnaneckých rád;

6. vyzýva všetky členské štáty postihnuté touto platobnou neschopnosťou, aby v plnej 
miere využívali všetky dostupné nástroje, ako je Európsky fond na prispôsobenie sa 
globalizácii a Európsky sociálny fond, s cieľom pomôcť pri rekvalifikácii pracovníkov, 
ktorí boli prepustení, a podporiť ich návrat na trh práce; pripomína Komisii, že finančná 
pomoc pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná dynamicky a dostupná 
čo najrýchlejšie a najefektívnejšie;

7. zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť rozpočtový okruh pre udržateľný cestovný ruch, ako 
to požadoval Parlament vo svojom uznesení z 14. novembra 2018 o viacročnom 
finančnom rámci na roky 2021 – 2027, vzhľadom na význam tohto odvetvia pre 
hospodárstva členských štátov a s cieľom riešiť spoločné výzvy, ako je vplyv zmeny 
klímy a iných kríz ľudského pôvodu vo všeobecnosti, prostredníctvom mechanizmu 
riadenia kríz na mieste určenia a prostredníctvom posilnenia konkurencieschopnosti 
odvetvia okrem iného aj propagáciou Európy ako turistickej destinácie;

8. víta pohotovostné plány prijaté niektorými členskými štátmi na uľahčenie repatriácie 
postihnutých cestujúcich a na zmiernenie negatívnych účinkov na miestne podniky a 
hospodárstva; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že neexistuje rámec pre 
koordinovanú európsku reakciu na podobné situácie;

9. víta rozhodnutie o poskytnutí úveru na záchranu vo výške 380 miliónov EUR pre 
nemeckú leteckú spoločnosť spoločnosti Thomas Cook Condor, ktoré umožnilo 
dcérskej spoločnosti vyhnúť sa prepúšťaniu a pokračovať v riadnej prevádzke letov; 
očakáva, že nemecká vláda zabezpečí, aby sa úver splatil v plnej výške do šiestich 
mesiacov a aby sa platné podmienky pre zamestnancov spoločnosti Condor nezhoršili;

10. vyzýva vnútroštátne orgány, aby zriadili vnútroštátny kompenzačný fond na 
zabezpečenie náhrad pre spotrebiteľov, ktorí sa stali obeťami tohto bankrotu počas 
svojej dovolenky alebo ktorých plánované cesty alebo ubytovanie boli zrušené, ak 
nedostali žiadnu náhradu z poistenia proti platobnej neschopnosti pre cestujúcich, ktorí 
si rezervovali balík dovolenkových služieb;

11. poznamenáva, že systémy náhrad pre spotrebiteľov sú v tomto prípade veľmi rozdielne, 
a preto žiada o minimálnu harmonizáciu s cieľom zabezpečiť najvyššie normy v oblasti 
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práv spotrebiteľa v odvetví dopravy a cestovného ruchu;

12. vyzýva Komisiu, aby stanovila právnu povinnosť leteckých dopravcov vytvoriť 
garančný fond pre spotrebiteľov v prípade platobnej neschopnosti;

13. vyzýva Komisiu, aby vytvorila právny rámec pre požiadavku na priamu ochranu proti 
platobnej neschopnosti pre držiteľov leteniek vrátane povinnosti leteckých dopravcov 
uzavrieť poistenie proti platobnej neschopnosti pri podávaní žiadosti o prevádzkovú 
licenciu;

14. nabáda vnútroštátne orgány, cestovné kancelárie a spotrebiteľské organizácie v 
členských štátoch, aby riadne a aktívne informovali spotrebiteľov o ich právach v 
prípade bankrotu pred tým, ako si rezervujú lety, ubytovanie alebo cestovné balíky;

15. vyzýva Radu, aby sa zaviazala k dosiahnutiu všeobecného smerovania v súvislosti s 
návrhom nariadenia Komisie (ES) č. 2027/97, keďže revízia tohto nariadenia je veľmi 
potrebná na zlepšenie práv spotrebiteľov a zabezpečenie väčšej právnej istoty pre 
spotrebiteľov;

16. žiada Komisiu a príslušné orgány členských štátov, aby dôkladne preskúmali dôvody 
bankrotu spoločnosti Thomas Cook s cieľom predvídať budúce krízy a formulovať 
politiky, ktoré by minimalizovali riziko výskytu podobných udalostí;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.


