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PRIJEDLOZI

Odbor za proračune poziva Odbor za ustavna pitanja da kao nadležni odbor u prijedlog 
rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

– uzimajući u obzir svoje ponovljeno glasovanje s tročetvrtinskom većinom glasova 
izjašnjenih za prestanak podjele rada Parlamenta na tri mjesta, npr. na svoju rezoluciju od 
23. listopada 2012. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za 
financijsku godinu 2013. – svi dijelovi1 i od 6. veljače 2013. o smjernicama za 
proračunski postupak za 2014. – drugi dijelovi osim Komisije2 i na svoju odluku od 10. 
svibnja 2012. o davanju razrješnice u vezi s  provedbom općeg proračuna Europske unije 
za financijsku godinu 2010., Pojedinačni proračun I. - Europski parlament3,

A. budući da je u Protokolu br. 6 Ugovorâ navedeno da Parlament ima sjedište u 
Strasbourgu, odbori se sastaju u Bruxellesu, dok Glavno tajništvo ostaje u Luxembourgu;

B. budući da su od početka trenutačnog zakonodavnog razdoblja i pojedini odbori i plenarna 
sjednica podnijeli nekoliko pojedinačnih zahtjeva upravi Parlamenta za izradu 
sveobuhvatne, detaljne i pouzdane procjene dodatnih troškova za svako od triju mjesta 
rada;

C. budući da je prema procjeni Parlamenta ukupni proračun za 2014. godinu 
1 783 976 098 EUR, a godišnji troškovi izravno povezani s geografskom podjelom 
između 169 milijuna EUR i 204 milijuna EUR, a budući da je to potvrđeno izvješćem 
zajedničke radne skupine Predsjedništva i Odbora za proračune u kojem je navedena 
procjena od 148 milijuna EUR, uz dodatak od 28,3 milijuna EUR godišnjih troškova
amortizacije za zgrade u Strasbourgu, što treba uzeti u obzir nakon kupnje tih zgrada; 
budući da Parlament nema druge ažurirane podatke o troškovima svakog mjesta rada, 
osim studije glavnog tajnika o eventualnim troškovima spajanja mjesta rada Parlamenta,
koja je bila odgovor glavnog tajnika 30. kolovoza 2013. na zahtjeve iz stavka 10. 
rezolucije Parlamenta od 6. veljače 2013. o smjernicama za proračunski postupak za 2014. 
te procjena dodatnih troškova sjedišta u Strasbourgu, koja iznosi 103 milijuna EUR, a 
ukupan iznos doseže 156 milijuna EUR nakon dodavanja jednake procjene troškova 
amortizacije i neiskorištenog prostora kao u izvješću zajedničke radne skupine iz 2012.; 
budući da su brojke iz izvješća glavnog tajnika Predsjedništvu iz rujna 2002. posljednja 
dostupna procjena ukupnih troškova, a da je to izvješće potvrdila zajednička radna 
skupina Predsjedništva i Odbora za proračune u svom izvješću o proračunu Parlamenta za 
2012., uz dodavanje procjene godišnjih troškova amortizacije za kupljene zgrade;

D. budući da se vrijeme u 2011. utrošeno na mjesečna putovanja na četverodnevna zasjedanja 
popelo na 69 562 dana za dužnosnike i druge djelatnike, tj. na 31 316 dana za akreditirane 
parlamentarne asistente, što je prouzročilo troškove od 16 652 490 EUR za dužnosnike i 
druge djelatnike i 5 944 724 EUR za akreditirane parlamentarne asistente;

                                               
1 Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0359.
2 Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0048.
3 Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0155.
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E. budući da te brojke ne pokazuju troškove osoblja ostalih institucija EU-a koje prisustvuje 
sjednicama, a ni ne uključuju putovanja osoblja klubova zastupnika ili dodatnih 
neizravnih troškova osoblja, npr. gubitak radnog vremena, prekovremeni rad i moguće 
razlike u putnim troškovima zastupnikâ (koji su u 2012. ukupno iznosili 
72 103 309 EUR);

F. budući da odgovor koji je primio Odbor za proračunski nadzor tijekom priprema za 
davanje razrješnice EP-u za 2011. ne sadrži procjene o mogućnoj uštedi, već samo 
djelomičnu procjenu dodatnih troškova sjedišta u Strasbourgu; budući da ta procjena od 
55 milijuna eura ne uključuje mnoge proračunske linije koje su uključene u prethodne i 
kasnije procjene, točnije troškove obrade podataka, opreme i pokretne imovine, putne 
troškove klubova zastupnika te moguće uštede u vezi s vremenom utrošenim na putovanje 
(ukupno 68 milijuna EUR); budući da su brojke u toj procjeni u mnogo proračunskih linija 
manje nego u prethodnim i kasnijim procjenama, i to bez ikakvog obrazloženja (ukupno 
25 milijuna EUR);

G. budući da nijedna od tih procjena ne uključuje dodatne troškove zbog geografske 
podijeljenosti Parlamenta za druge institucije EU-a, posebno Komisiju i Vijeće, 
predstavništva država članica EU-a, novinare i predstavnike civilnog društva;

H. budući da je gospodarski učinak Parlamenta na grad i regiju Strasbourga nizak u odnosu 
na druga europska tijela  sa stalnim osobljem jer doprinosi s 223 radna mjesta u odnosu na 
gotovo 3000 stalno zaposlenih u Vijeću Europe te još 4000 radnih mjesta povezanih s 
Eurocorpsom, Europskim sudom za ljudska prava, Arteom i diplomacijom, što iznosi 
otprilike 17 milijuna EUR dobiti od sjedišta Parlamenta u Strasbourgu te otprilike 400 
milijuna EUR od drugih tijela1 koja redovito i stalno pridonose lokalnom gospodarstvu;

I. budući da je člankom 341. UFEU-a i Protokolom br. 6 priloženom Ugovorima određeno 
da o sjedištu institucija Unije trebaju zajedničkim dogovorom odlučiti vlade država 
članica, da je sjedište Parlamenta u Strasbourgu, gdje se održava dvanaest mjesečnih 
plenarnih sjednica, uključujući i sjednicu o proračunu, da se dodatne plenarne sjednice 
održavaju u Bruxellesu, da odbori Europskog parlamenta zasjedaju u Bruxellesu te da se 
Glavno tajništvo i njegove službe i dalje nalaze u Luxembourgu;

J. budući da tri četvrtine zastupnika vjeruje da bi Parlament trebao pronaći znatnu strukturnu 
uštedu te da bi se to moglo postići ponovnom procjenom geografske razdvojenosti mjesta 
rada ilustrirane presjekom troškova za Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg, iznesenim na 
transparentan i vjerodostojan način u skladu sa standardima koji se očekuju od velikog 
javnog tijela;

K. budući da su dobro poznati povijesni razlozi trajnog sjedišta europskih tijela u 
Strasbourgu, primjerice Europskog suda za ljudska prava i Vijeća Europe, te iako je 
Europski parlament isprva iz praktičnih razloga koristio prostore Vijeća Europe, izbor 
Bruxellesa kao sjedišta Europske komisije i NATO-a odražava cilj EU-a o kontinentu koji 
se postupno ujedinjuje u blagostanju i sigurnosti;

                                               
1 Gospodarski učinak prisutnosti europskih institucija u Strasbourgu, CityConsult Médiascopie skupina EDR, 
siječanj 2011.
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L. budući da smještanje suzakonodavaca EU-a na jedno mjesto ne potkopava tradiciju 
višecentričnosti, koja je ključan dio europskog projekta, ali bi pružilo znatno veću 
učinkovitost i transparentnost građanima EU-a;

M. budući da je tijekom Europske godine građana primjereno pokazati građanima ne samo da 
se njihov glas čuje, već da njihovi izravno odabrani predstavnici djeluju u njihovo ime 
kako bi se prekinulo mjesečno putovanje između mjesta rada Parlamenta;

N. budući da institucije EU-a moraju učiniti sve što mogu kako bi poboljšale europsku 
političku integraciju i premostile udaljenost od građana suočavajući se s ovim važnim 
strukturnim pitanjem te bi stoga trebale promicati razumijevanje Europe, transparentnost, 
odgovornost i dosljednost smještanjem svih tijela EU-a ovlaštenih za donošenje odluka na 
jedno mjesto;

O. budući da je u mnogim državama članicama sjedište nacionalnog parlamenta određeno 
ustavom ili zakonom te budući da je Europski parlament suzakonodavac europskog prava 
i prema članku 48. UEU-a ima pravo podnositi amandmane na Ugovore;

P. budući da je 6 % proračuna EU-a namijenjeno upravnim svrhama i da Europska unija s 
relativno malim operativnim proračunom za 500 milijuna stanovnika mora u trenucima 
krize biti primjer maksimalno racionalizirajući vlastiti proračun ne dovodeći u pitanje 
ispravno funkcioniranje Europskog parlamenta, dodajući da se ne može zanemariti 
učinkovitost koja bi se postigla jednim sjedištem;

1. traži od uprave da provede objektivnu analizu troškova svih mjesta rada, uključujući 
sjedište Parlamenta; naglašava da se ta analiza treba odnositi na strukturne troškove za 
trenutno razdoblje i za predstojeći višegodišnji financijski okvir (zgrade, održavanje i 
popravci, sigurnost, osiguranje, energija, putovanja, logistika, itd.);

2. zahtijeva od nadležnih službi procjenu sporazuma između tijela vlasti Luksemburga i 
Europskog parlamenta, posebno u vezi s odredbama o broju zaposlenika u Luksemburgu, 
uzimajući u obzir potrebe Parlamenta; smatra da bi ta procjena trebala sadržavati analizu i 
usporedbe najpovoljnijih lokacija za usluge Parlamenta jer bi se Parlamentu moglo 
isplatiti da neke od njih izmjesti sa svoje glavne lokacije;

3. smatra da, iako su mjesta sjedišta institucija EU-a  ugrađena u Ugovore, članak 48. UEU-a 
omogućava prijedloge izmjene Ugovorâ;

4. ponavlja svoj zahtjev, naveden u rezoluciji od 23. listopada 2012. o stajalištu Vijeća o 
nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., da države članice 
preispitaju pitanje sjedišta Parlamenta i radnih mjesta u sljedećoj reviziji Ugovora 
izmjenom Protokola 6.;
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