
 

Χρεοκοπία Thomas Cook: ανάγκη για καλύτερη
προστασία καταναλωτών και εργαζομένων
 

Το ΕΚ καλεί τις χώρες της ΕΕ να αξιοποιήσουν πλήρως τα διαθέσιμα μέσα της ΕΕ
προκειμένου να μετριαστεί ο αντίκτυπος της χρεοκοπίας της Thomas Cook.
 
Σε ψήφισμα που ενέκρινε το ΕΚ με ανάταση χειρός εκφράζει την ανησυχία του για τα
600.000 άτομα που εγκλωβίστηκαν μακριά από το σπίτι  τους,  τις χιλιάδες απώλειες
θέσεων εργασίας, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς
επίσης και για τις ζημίες στον τουριστικό τομέα.
 
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που
απολύθηκαν και τις επιχειρήσεις που έπληξε η κατάρρευση του ταξιδιωτικού ομίλου και
η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που θα μπορούσαν
να αντισταθμίσουν τη ζημία που προκλήθηκε στον κλάδο.
 
Προσθέτουν ακόμη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα
υπάρχουν εγγυήσεις  για  τα  δεδουλευμένα και  τις  συνταξιοδοτικά δικαιώματα των
εργαζομένων που πλήττονται  από τη χρεοκοπία.
 
Βελτίωση της αντίδρασης σε περίπτωση μελλοντικών κρίσεων 
 
Το ΕΚ επισημαίνει ότι 32 αεροπορικές εταιρείες χρεοκόπησαν από το 2017 και επιθυμεί
να  αξιολογήσει  η  Επιτροπή  αν  χρειάζονται  νέα  μέτρα  για  την  πρόληψη  τέτοιων
καταστάσεων.
 
Οι λόγοι που οδήγησαν στην κατάρρευση της Thomas Cook θα πρέπει να μελετηθούν,
υπογραμμίζει το ΕΚ, τονίζοντας ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας ήταν ήδη
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• Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα της ΕΕ προκειμένου να
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και όσους απολύονται λόγω πτώχευσης

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την ανάγκη θέσπισης νέων μέτρων
για πρόληψη μελλοντικών κρίσεων

• Ανάγκη για στρατηγική τόνωσης του τουρισμού
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γνωστή στις βρετανικές αρχές και ότι οι κανόνες θα μπορούσαν να αλλάξουν για την
καλύτερη παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης των αεροπορικών εταιρειών.
 
Το ΕΚ προσθέτει  επίσης ότι,  ως έσχατη λύση,  θα μπορούσαν να εξεταστούν μέτρα
κρατικών ενισχύσεων για να μετριαστεί  ο αρνητικός οικονομικός αντίκτυπος.
 
Καλύτερη προστασία των καταναλωτών και των εργαζομένων
 
Για να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών σε περίπτωση κατάρρευσης, θα πρέπει
να συμπεριληφθούν στους κανόνες που ορίζουν δικαιώματα των επιβατών υποχρεώσεις
για τη σύσταση ταμείων εγγυήσεων ή τη σύναψη σχετικών ασφαλιστικών συμβάσεων
από τις αεροπορικές εταιρείες. Οι εν λόγω κανόνες βρίσκονται υπό αναθεώρηση και
αναμένεται η υιοθέτηση της θέσης των κρατών μελών.
 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με το
δικαίωμα  των  εργαζομένων  να  πληροφορούνται  για  τις  διαβουλεύσεις  και  να
συμμετέχουν  σε  αυτές,  αλλά  και  στην  πρόβλεψη  και  διαχείριση  των  διεργασιών
αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το ψήφισμα που ενέκρινε το ΕΚ τον Ιανουάριο του 2013.
 
Μια ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα του τουρισμού
 
Τέλος, το ΕΚ τονίζει ότι ο τουριστικός τομέας, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημίες λόγω
της κατάρρευσης της Thomas Cook, παράγει πάνω από το 10% του συνολικού ΑΕΠ της
ΕΕ  και  λειτουργεί  ως  κίνητρο  και  για  άλλους  τομείς.  Ως  εκ  τούτου,  πρέπει  να
συμπεριληφθεί  στις  προτεραιότητες της Επιτροπής και  να διατεθεί  κονδύλιο  στον
επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.
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