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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til, at Budgetudvalget har stemt for at gøre en ende på Parlamentets spredning 
ud på tre tjenestesteder, f.eks. i sine afgørelser af 23. oktober 2012 om Rådets holdning til 
forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 – alle 
sektioner1 og 6. februar 2013 om retningslinjerne for 2013-budgetproceduren – øvrige 
sektioner undtagen Kommissionen2 og i sin afgørelse af 10. maj 2012 om decharge for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, 
Sektion I – Europa-Parlamentet3,

A. der henviser til, at det i protokol nr. 6 til traktaterne er fastsat, at Europa-Parlamentet har 
hjemsted i Strasbourg, mens dets udvalg mødes i Bruxelles, og at Generalsekretariatet 
fortsat er placeret i Luxembourg;

B. der henviser til, at såvel de enkelte udvalg som plenarforsamlingen adskillige gange siden 
begyndelsen af indeværende valgperiode specifikt har anmodet Europa-Parlamentets 
administration om at tilvejebringe omfattende, detaljerede og pålidelige overslag over de 
yderligere omkostninger, der er forbundet med hvert enkelt af de tre tjenestesteder;

C. der henviser til, at Parlamentets overslag for 2014 satte det samlede budget til 1 783 976 
098 EUR, med omkostninger direkte tilknyttet den geografiske spredning på mellem 169 
mio. EUR og 204 mio. EUR om året, og at dette er blevet bekræftet af rapporten fra 2012 
fra den fælles arbejdsgruppe under Præsidiet og Budgetudvalget, der anslog disse 
omkostninger til at være 148 mio. EUR, hvortil skal lægges 28,3 mio. EUR i årlige 
afskrivningsomkostninger for bygningerne i Strasbourg, der skal medregnes som følge af 
købet af disse bygninger; der henviser til, at Parlamentet ikke har andre opdaterede tal for 
de omkostninger, der påhviler hvert af dets arbejdssteder - med undtagelse af en 
undersøgelse fra generalsekretæren om de hypotetiske omkostningerne ved at fusionere 
Parlamentets arbejdssteder, som generalsekretæren fremlagde den 30. august 2013 som 
svar på de anmodninger i punkt 10 i Parlamentets beslutning af 6. februar 2013 om 
retningslinjerne for budgetproceduren for 2014, hvori de ekstra omkostninger i forbindelse 
med hjemstedet i Strasbourg blev anslået til 103 mio. EUR, hvilket vil bringe det samlede 
tal op på 156 mio. EUR, når det lægges sammen med de samme overslag over afskrivning 
og ubrugt gulvareal som i rapporten fra 2012 fra den fælles arbejdsgruppe; der henviser 
til, at tallene i generalsekretærens beretning til Præsidiet fra september 2002 er det sidste 
overslag over de samlede omkostninger, der er til rådighed, og at denne beretning blev 
bekræftet af rapporten fra den fælles arbejdsgruppe om Parlamentets budget nedsat af 
Præsidiet og Budgetudvalget, når man lægger de skønnede afskrivningsomkostninger for 
køb af bygninger til overslagene;

D. der henviser til, at den tid, der blev brugt i 2011 på den månedlige rejse til den firedages 
mødeperiode var på 69 562 dage for tjenestemænd og øvrige ansatte og 31 316 dage for 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0359.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0048.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0155.
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akkrediterede parlamentariske assistenter og kostede 16 652 490 EUR for tjenestemænd 
og øvrige ansatte og 5 944 724 EUR for akkrediterede parlamentariske assistenter;

E. der henviser til, at disse tal ikke viser de omkostninger for medarbejdere fra de andre EU-
institutioner, som deltager i mødeperioder, de omfatter heller ikke de ansatte i de politiske 
gruppers rejser eller indirekte ekstraomkostninger for ansatte, såsom tab af arbejdstid, 
relateret overarbejdsbetaling og potentielle forskelle i parlamentsmedlemmernes 
rejseudgifter (der i alt beløb sig til 72 103 309 EUR i 2012);

F. der henviser til, at der i et svar til Budgetkontroludvalget i forbindelse med forberedelsen 
af Europa-Parlamentets dechargeprocedure for 2011 ikke gives overslag over de mulige 
besparelser, men blot et delvist overslag over de yderligere omkostninger ved hjemstedet i 
Strasbourg; der henviser til, at dette overslag på 55 mio. EUR ikke omfatter en stor del af 
de budgetposter, der var omfattet af foregående og efterfølgende overslag, nemlig udgifter 
til databehandling, udstyr og løsøre, politiske gruppers rejseudgifter samt enhver mulig 
besparelse relateret til spildtiden i forbindelse med rejser (som tilsammen beløber sig til 
68 mio. EUR); Der henviser til, at tallene i dette overslag er lavere for flere budgetposter 
end i både tidligere og efterfølgende overslag, uden at der gives nogen begrundelse (det 
samlede tal beløber sig til 25 mio. EUR);

G. der henviser til, at ingen af disse overslag omfatter de yderligere omkostninger ved 
Parlamentets geografiske spredning for de øvrige EU-institutioner, navnlig Kommissionen 
og Rådet, EU-medlemsstaternes repræsentationer, journalister og repræsentanter fra 
civilsamfundet;

H. der henviser til, at Parlamentets økonomiske virkning på Strasbourg by og region er 
begrænset sammenlignet med den fra andre europæiske organer med fastansatte dér, idet 
Europa-Parlamentet bidrager med omkring 223 arbejdspladser sammenlignet med næsten 
3000 fastansatte i Europarådet og yderligere 4000 ansatte i Eurokorpset, Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, Arte og diplomater, hvilket svarer til fordele på hen ved 17 
mio. EUR for tilstedeværelsen af Parlamentets hjemsted i Strasbourg og omkring 400 mio. 
EUR for de øvrige organer1, som regelmæssigt og fast bidrager til den lokale økonomi;

I. der henviser til, at det i artikel 341 i TEUF og protokol nr. 6 til traktaterne er fastsat, at 
hjemstedet for Unionens institutioner fastlægges ved overenskomst mellem 
medlemsstaternes regeringer, at Europa-Parlamentet har hjemsted i Strasbourg og afholder 
de tolv mødeperioder dér, herunder også budgetmødeperioden, at yderligere mødeperioder 
afholdes i Bruxelles, at Europa-Parlamentets udvalg holder deres møder i Bruxelles, og at 
Europa-Parlamentets Generalsekretariat og dets tjenester fortsat er placeret i Luxembourg;

J. der henviser til, at ¾ af medlemmerne mener, at Parlamentet bør identificere betydelige 
strukturelle besparelser, og at disse kan findes ved en revurdering af dets geografiske 
spredning af tjenestestederne, illustreret ved en opdeling af udgifterne til Bruxelles, 
Luxembourg og Strasbourg i et gennemsigtigt og troværdigt format i overensstemmelse 
med de standarder, der forventes af et stort offentligt organ;

                                               
1 "Economic impact of the presence of the European Institutions in Strasbourg", CityConsult Médiascopie EDR 
Group, januar 2011.
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K. der henviser til, at de historiske årsager til, at EU-organer som Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol og Europarådet har fast hjemsted i Strasbourg er velkendte, 
og mens den Europæiske Parlamentariske Forsamling/Parlamentet af praktiske årsager i 
begyndelsen anvendte Europarådets mødesal, afspejler valget af Bruxelles som hjemsted 
for Kommissionen og NATO EU's ambitioner om at blive et kontinent, der i stadig højere 
grad forenes i velstand og sikkerhed;

L. der henviser til, at lokaliseringen af EU-medlovgivere på et enkelt sted ikke underminerer 
den tradition for polycentrisme, som udgør en integreret del af det europæiske projekt, 
men vil medføre betydelige fordele i effektivitet og gennemsigtighed for EU-borgere;

M. der henviser til, at det i borgernes Europaår er hensigtsmæssigt at vise, at borgerne ikke 
alene bliver hørt, men at deres direkte valgte repræsentanter skrider til handling på deres 
vegne for at gøre en ende på de månedlige rejser mellem Europa-Parlamentets 
tjenestesteder;

N. der henviser til, at EU-institutionerne skal gøre alt for at fremme den europæiske politiske 
integration og fjerne den oplevede afstand mellem institutionerne og borgerne ved at løse 
dette store strukturelle problem, der påvirker dem, og de bør derfor fremme europæisk 
forståelse, gennemsigtighed, pålidelighed og kohærens ved at have EU's 
beslutningstagende organer samlet på ét sted;

O. der henviser til, at det nationale parlaments hjemsted i mange medlemsstater er fastsat 
enten i forfatningen eller ved lov, og eftersom Europa-Parlamentet er medlovgiver i EU-
ret kan det, i henhold til artikel 48 i TEU, indgive ændringsforslag til traktaterne;

P. der henviser til, at 6 % af EU's budget skal dække administrative omkostninger, og at Den 
Europæiske Union med et relativt lille driftsbudget i forhold til 500 millioner indbyggere 
er nødt til at foregå med et godt eksempel i disse krisetider ved at rationalisere sit eget 
budget mest muligt, uden at dette går ud over Europa-Parlamentets korrekte funktion, 
hvorfor der ikke kan ses bort fra effektivitetsgevinsterne ved at have ét hjemsted;

1. anmoder administrationen om at udarbejde en objektiv analyse af de udgifter, der er 
forbundet med de enkelte tjenestesteder, herunder Europa-Parlamentets hjemsted; 
understreger, at denne analyse bør omfatte strukturomkostninger for såvel indeværende 
periode som for perioden for den kommende flerårige finansielle ramme (bygninger, 
vedligeholdelse og reparation, sikkerhed, forsikring, energi, rejser, logistik, etc.);

2. opfordrer Europa-Parlamentets relevante tjenestegrene til at foretage en vurdering af 
aftalen mellem de luxembourgske myndigheder og Europa-Parlamentet, navnlig af 
bestemmelserne om antallet af ansatte i Luxembourg, under hensyntagen til Parlamentets
behov; mener, at denne vurdering bør omfatte en analyse og sammenligninger af, hvilken 
beliggenhed der ville være den mest omkostningseffektive for Europa-Parlamentets 
tjenestegrene, idet Europa-Parlamentet eventuelt kunne drage fordel af at udlicitere visse 
af disse fra sin primære beliggenhed;

3. mener, at selvom hjemstedet for EU-institutionerne er nedfældet i traktaterne, indeholder 
artikel 48 i TEU bestemmelser om forslag til at ændre traktaterne;
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4. gentager sin opfordring til medlemsstaterne – som udtrykt i sin beslutning af 23. oktober 
2012 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for 
regnskabsåret 2013 – om at revidere spørgsmålet om Europa-Parlamentets hjemsted og 
tjenestesteder i forbindelse med næste revision af traktaten ved ændring af protokol nr. 6;
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