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Pergunta com pedido de resposta oral  O-000033/2019
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
em nome do Grupo PPE

Assunto: Repercussões da falência do Grupo Thomas Cook

A falência da Thomas Cook deixou em terra 600 000 pessoas nos seus locais de férias e teve 
múltiplas repercussões em vários setores, como o turismo, o transporte aéreo e o transporte 
rodoviário. Foram adotados planos de emergência pelas administrações nacionais e regionais para 
repatriar os passageiros afetados. Os dados sobre o impacto da falência são ainda incertos, embora 
devam atingir uma ordem de grandeza considerável.

Tendo em conta o importante impacto económico que esta falência terá no setor do turismo, que 
assume grande importância para muitas economias europeias (em termos de emprego, PIB, ligações 
aéreas e proteção dos consumidores, etc.), bem como na imagem e reputação da Europa como 
primeiro destino turístico do mundo:

Que medidas adotará a Comissão para evitar um impacto significativo nas economias europeias 
(especialmente as que estão estreitamente ligadas ao setor do turismo)?

Que tipo de auxílio aos setores e às empresas afetados pela falência da Thomas Cook (por exemplo, 
auxílio estatal, Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG), Fundo Social Europeu (FSE)) 
acionará a Comissão para atenuar as consequências desta falência em termos de emprego, 
especialmente no que diz respeito às PME? 

Pondera a União Europeia a adoção de medidas de harmonização para salvaguardar os direitos dos 
consumidores em caso de falência de empresas? Deverá a proteção dos passageiros em caso de 
falência ser incluída no Regulamento (CE) n.º 261/2004 relativo aos direitos dos passageiros dos 
transportes aéreos?
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