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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na své hlasování za ukončení roztříštěnosti Parlamentu do třech pracovních 
míst, např. při přijímání svých usnesení ze dne 23. října 2012 o postoji Rady k návrhu
souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 – všechny oddíly1 a ze dne  
6. února 2013 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2014 – oddíly jiné než Komise2, 
a svého rozhodnutí ze dne 10. května 2012 o udělení absolutoria za plnění souhrnného 
rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl I – Evropský parlament3,

A. vzhledem k tomu, že protokol č. 6 stanoví, že Parlament má sídlo ve Štrasburku, zatímco 
jeho výbory zasedají v Bruselu a generální sekretariát sídlí v Lucemburku;

B. vzhledem k tomu, že od počátku nynějšího volebního období jednotlivé výbory i plénum 
několikrát konkrétně požádaly správu Parlamentu, aby poskytla vyčerpávající, podrobné a 
spolehlivé odhady dodatečných nákladů souvisejících s každým ze tří pracovních míst;

C. vzhledem k tomu, že odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2014 stanovil celkový 
objem rozpočtu na 1 783 976 098 EUR, přičemž náklady přímo související se zeměpisnou 
roztříštěností orgánu jsou odhadovány na 169 až 204 milionů EUR ročně, a vzhledem 
k tomu, že tuto skutečnost potvrdila zpráva společné pracovní skupiny předsednictva a 
Rozpočtového výboru z roku 2012, v níž je odhadovaných 148 milionů EUR doplněno o 
roční náklady na amortizaci budov ve Štrasburku ve výši 28,3 milionu EUR, které je třeba 
po koupi těchto budov zohledňovat; vzhledem k tomu, že Parlament nemá žádné aktuální 
údaje o nákladech na jednotlivá pracovní místa – kromě hypotetické studie generálního 
tajemníka o nákladech na sloučení pracovních míst Parlamentu, kterou generální tajemník 
dne 30. srpna 2013 reagoval na požadavek vznesený v bodě 10 usnesení Parlamentu ze 
dne 6. února 2013 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2014 a v níž byly uvedeny 
dodatečné náklady na sídlo ve Štrasburku, jež jsou odhadovány na 103 miliony EUR, což 
by zvýšila celkovou částku až na 156 milionů EUR, když bude doplněna o stejné odhady 
amortizace a nevyužitých prostor jako ve zprávě společné pracovní skupiny z roku 2012; 
vzhledem k tomu, že číselné údaje uvedené ve zprávě generálního tajemníka, jež byla 
předložena předsednictvu v září roku 2002, představují poslední celkový odhad nákladů, 
který je k dispozici, a že tato zpráva byla potvrzena zprávou společné pracovní skupiny 
předsednictva a Rozpočtového výboru o rozpočtu Parlamentu na rok 2012, která doplnila 
odhady o roční náklady na amortizaci, pokud jde o koupi budov; 

D. vzhledem k tomu, že čas strávený v roce 2011 na každoměsíčních cestách na čtyřdenní 
plenární dílčí zasedání představoval 69 562 dnů u úředníků a ostatních zaměstnanců a    
31 316 dnů u akreditovaných parlamentních asistentů, zatímco náklady činily u úředníků  
a ostatních zaměstnanců 16 652 490 EUR a u akreditovaných parlamentních asistentů         
5 944 724 EUR;

                                               
1 Přijaté texty, P7-TA(2012)0359.
2 Přijaté texty, P7-TA(2013)0048.
3 Přijaté texty, P7-TA(2012)0155.
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E. vzhledem k tomu, že tyto údaje neodrážejí náklady, které vznikly zaměstnancům dalších 
orgánů a institucí EU, kteří se účastní dílčích zasedání, ani do nich nejsou zahrnuty 
náklady na cestu pracovníků politických skupin nebo další náklady nepřímo vzniklé 
zaměstnancům, jako jsou ztráta pracovní doby a s tím související platby přesčasových 
hodin a případné rozdíly v nákladech na cesty poslanců EP (které dosáhly v roce 2012 
celkové výše 72 103 309 EUR); 

F. vzhledem k tomu, že v odpovědi poskytnuté Výboru pro rozpočtovou kontrolu při 
přípravě na udělení absolutoria Evropského parlamentu za rok 2011 nejsou uvedeny 
odhady možných úspor, ale pouze dílčí odhad dodatečných nákladů na sídlo ve 
Štrasburku; vzhledem k tomu, že těchto odhadovaných 55 milionů EUR nezahrnuje celou 
řadu rozpočtových položek, které byly zahrnuty do předcházejících a následujících 
odhadů, jmenovitě náklady na zpracování údajů, vybavení a movitý majetek, cestovní 
výdaje členů politických skupin a rovněž možné úspory spojené se ztrátou času na cestách 
(celkem 68 milionů EUR); vzhledem k tomu, že údaje v tomto odhadu uvádějí                  
u některých rozpočtových položek nižší částky než předcházející i následující odhad,   
aniž by to bylo jakkoli zdůvodněno (celkem 25 milionů EUR);

G. vzhledem k tomu, že žádný z těchto odhadů nezahrnuje dodatečné náklady, které kvůli 
zeměpisné roztříštěnosti Parlamentu vznikají ostatním orgánům a institucím EU, zejména 
Komisi a Radě, zastoupením členských států EU, novinářům a zástupcům občanské 
společnosti;

H. vzhledem k tomu, že hospodářský dopad Parlamentu na město Štrasburk a jeho region je 
ve srovnání s ostatními evropskými orgány a institucemi, které zde mají stálé 
zaměstnance, slabý – Parlament přispívá zhruba 223 pracovními místy oproti téměř     
3000 stálých zaměstnanců Rady Evropy a dalším 4000 zaměstnanců, kteří pracují pro 
Eurocorps, Evropský soud pro lidská práva, televizní stanici Arte a v diplomatických 
službách, což představuje zisky ve výši přibližně 17 milionů EUR, jež vyplývají 
z přítomnosti sídla EP ve Štrasburku, a přibližně 400 milionů EUR díky ostatním 
orgánům1, které jsou pravidelným a trvalým přínosem pro místní ekonomiku;

I. vzhledem k tomu, že článek 341 SFEU a protokol č. 6 ke Smlouvám stanoví, že sídlo 
orgánů Unie určí na základě vzájemné dohody vlády členských států, že Parlament má 
sídlo ve Štrasburku, kde se koná 12 měsíčních plenárních zasedání včetně rozpočtového 
zasedání, doplňující plenární zasedání se konají v Bruselu, výbory Parlamentu zasedají     
v Bruselu a generální sekretariát Parlamentu a jeho útvary sídlí v Lucemburku;

J. vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny poslanců se domnívají, že Parlament by měl hledat 
podstatné strukturální úspory a že by je mohl nalézt v opětovném posouzení zeměpisného 
roztříštění svých pracovních míst, které by bylo doloženo přehledem nákladů na pracovní 
místa v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku provedeném v transparentní a důvěryhodné 
podobě podle standardů očekávaných od významného veřejného orgánu;

K. vzhledem k tomu, že historické důvody pro to, aby evropské orgány jako Evropský soud 

                                               
1 Hospodářský dopad přítomnosti evropských orgánů ve Štrasburku (Economic impact of the presence of the 
European Institutions in Strasbourg), CityConsult Médiascopie EDR Group, leden 2011.
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pro lidská práva a Rada Evropy měly stálé sídlo ve Štrasburku jsou dobře známy, a 
vzhledem k tomu, že i když Evropské shromáždění/Parlament původně využívaly jednací 
sál Rady Evropy z důvodu příhodnosti, volba Bruselu jakožto sídla Evropské komise a 
NATO odráží ambice EU stát se kontinentem, jenž se postupně sjednocuje v prosperitě a 
bezpečnosti;

L. vzhledem k tomu, že usazení spolutvůrců právních předpisů EU na jednom místě není      
v rozporu s tradicí polycentrismu, který je nedílnou součástí evropského projektu, ale pro 
občany EU by znamenalo značný přínos v podobě účinnosti a transparentnosti;

M. vzhledem k tomu, že během Evropského roku občanů je vhodné dát občanům najevo, že 
jejich hlas je nejen slyšet, ale že jejich přímo zvolení zástupci jednají jejich jménem, aby 
ukončili každoměsíční cestování mezi pracovními místy Parlamentu;

N. vzhledem k tomu, že orgány EU musí učinit vše pro to, aby se dále prohlubovala evropská 
politická integrace a byla překlenuta vzdálenost mezi nimi a občany, kteří tuto vzdálenost 
vnímají, a to tak, že se budou zabývat řešením významných strukturálních otázek, které se 
jich dotýkají, a měly by tedy podporovat evropské porozumění, transparentnost, 
odpovědnost a soudržnost v podobě usazení rozhodovacích orgánů EU na jednom místě;

O. vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech je sídlo národního parlamentu stanoveno 
ústavou nebo zákonem a že Evropský parlament je spolutvůrcem evropských právních 
přepisů a může podle článku 48 SEU předkládat návrhy ke změnám Smluv;

P. vzhledem k tomu, že 6 % rozpočtu EU je určeno na administrativní účely a že Evropská 
unie s 500 miliony obyvatel a poměrně malým rozpočtem na provoz musí jít v těchto 
dobách krize příkladem a co nejvíce racionalizovat svůj vlastní rozpočet, aniž by bylo 
ohroženo řádné fungování Evropského parlamentu, přičemž je třeba mít na paměti, že 
nelze opomenout zvýšení efektivity plynoucí z existence jediného sídla;

1. žádá správu, aby provedla objektivní analýzu nákladů generovaných každým pracovním 
místem, a to včetně sídla Parlamentu; zdůrazňuje, že tato analýza by se měla týkat 
strukturálních nákladů jak v současném období, tak i v příštím víceletém finančním rámci 
(budovy, údržba a opravy, bezpečnost, pojištění, energie, cestování, logistika atd.);

2. žádá příslušná oddělení, aby posoudila dohodu uzavřenou mezi lucemburskými orgány a 
Evropským parlamentem, zejména pokud jde o ustanovení týkající se počtu zaměstnanců, 
kteří se mají zdržovat v Lucemburku, a vzala přitom ohled na potřeby Parlamentu; 
domnívá se, že toto posouzení by mělo zahrnovat analýzu a srovnání týkající se nákladově 
nejefektivnějšího umístění oddělení Parlamentu, protože Parlament by mohl mít prospěch 
z přesunu některých z těchto oddělení mimo své hlavní sídlo;

3. domnívá se, že i když je umístění sídel orgánů EU zakotveno ve Smlouvách, článek 48 
SEU umožňuje navrhnout změnu Smluv; 

4. opakuje svou výzvu členským státům, uvedenou v usnesení Parlamentu ze dne 23. října 
2012 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 
2013, aby přezkoumaly záležitost sídla a pracovních míst Parlamentu při příští revizi 
Smlouvy, a to pozměněním protokolu č. 6.



PE514.622v02-00 6/6 AD\1001778CS.doc

CS

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí 26.9.2013

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

18
15
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, James Elles, 
Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika 
Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo 
Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George 
Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Dominique 
Riquet, Oleg Valjalo, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Alexander Alvaro, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Klute, 
Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan, Catherine Trautmann

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer, 
Maurice Ponga, Sabine Verheyen


