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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– – tekintettel arra, hogy a Parlament három helyszínen való munkavégzésének 
megszüntetése mellett tette le a voksát, úgymint az Európai Unió 2013. pénzügyi évre 
vonatkozó általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontra vonatkozó, 2012. 
október 23-án elfogadott állásfoglalásában (összes szakasz)1, a 2014. évi költségvetési 
eljárásra – a Bizottságon kívüli egyéb szakaszok – vonatkozó iránymutatásokról szóló, 
2013. február 6-án elfogadott állásfoglalásában2 és az Európai Unió 2010-es pénzügyi 
évre vonatkozó általános költségvetése I. szakaszának (Európai Parlament) végrehajtása 
alóli mentesítésről szóló 2012. május 10-i határozatában3,

A. mivel a Szerződés 6. jegyzőkönyve kimondja, hogy a Parlament székhelye Strasbourg, 
míg bizottságai Brüsszelben ülnek össze, főtitkársága pedig Luxembourgban működik;

B. mivel a jelenlegi parlamenti ciklus elején mind az egyes bizottságok, mind a plenáris ülés 
számos külön kéréssel fordult a Parlament hivatalához, hogy szolgáltasson átfogó, 
részletes és megbízható adatokat a három munkahelyszínre vonatkozó becsült 
többletköltségekről;

C. mivel a Parlament becslése szerint a 2014. évi költségvetés teljes összege 1 783 976 098 
euró, melyből a földrajzi elkülönültségből közvetlenül adódó költségek éves szinten 169–
204 millió eurót tesznek ki, és mivel ezt az Elnökség és a Költségvetési Bizottság európai 
parlamenti költségvetéssel foglalkozó közös munkacsoportjának 2012. évi jelentése is 
megerősítette, melyben 148 millió eurós becslés szerepel, melyhez járul még a strasbourgi 
épületek évi 28,3 millió eurót kitevő – az épületek megvásárlása folytán figyelembe 
veendő – amortizációs költsége; mivel a Parlamentnek nem állnak rendelkezésére 
naprakésszé tett számadatok az egyes munkahelyszínek költségeiről, csupán az a 
hipotetikus tanulmány, amelyben a főtitkár a Parlament munkahelyszíneinek 
összevonásával kapcsolatos költségeket elemzi, és amely válaszként született 2013. 
augusztus 30-án a Parlament 2013. február 6-i,  a 2014. évre szóló költségvetési eljárásra 
vonatkozó iránymutatásokról szóló állásfoglalásának 10. bekezdésében megfogalmazott 
kérésre, és amely vázolja a strasbourgi székhely 103 millió euróra becsült járulékos 
költségeit, aminek eredményeképpen – a közös munkacsoport 2012. évi jelentésében 
szereplő amortizációs, illetve a kihasználatlan területtel kapcsolatos költségeket is 
magában foglaló – végösszeg 156 millió eurót tesz ki; mivel a legfrissebb rendelkezésre 
álló összefoglaló költségbecslést a 2002. szeptember 2-án az Elnökség elé terjesztett 
főtitkári jelentésben ismertetett számok jelentik, és e jelentéssel egybehangzó 
megállapítást tartalmaz az Elnökség és a Költségvetési Bizottság közös 
munkacsoportjának a Parlament 2012. évi költségvetéséről szóló jelentése is, amennyiben 
a becslést kiegészítjük az épületvásárlásokból adódó éves amortizációs költséggel; 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0359.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0048.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0155.
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D. mivel 2011-ben a négynapos plenáris ülésekkel kapcsolatos havonkénti utazásokra szánt 
idő a tisztviselők és más alkalmazottak esetében 69 562 napot, az akkreditált parlamenti 
asszisztensek esetében 31 316 napot vett igénybe, melyek költsége a tisztviselők és más 
alkalmazottak esetében 16 652 490 euró, az akkreditált parlamenti asszisztensek esetében 
pedig 5 944 724 euró volt;

E. mivel ezek a számok nem tartalmazzák más uniós intézmények személyzetének az 
üléseken való részvételével kapcsolatos költségeket, sem a képviselőcsoportok 
személyzetének utazásaival és a személyzettel kapcsolatos közvetett költségeket –
munkaidő-veszteség, vonatkozó túlóradíjak és a képviselők utazási költségeit érintő 
esetleges különbségek –, amelyek 2012-ben 72 103 309 eurót tettek ki;

F. mivel az Európai Parlament 2011. évi mentesítését előkészítő EP Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságnak adott válasz nem tartalmaz a strasbourgi székhelyből eredő esetleges 
megtakarításokra vonatkozó becslést, csupán a többletköltségek körülbelüli összegét; 
mivel ez az 55 millió eurós becslés számos olyan költségvetési tételt nem tartalmaz, 
amelyek szerepelnek az előző és a rá következő becslésekben, nevezetesen az 
adatfeldolgozás, a berendezések és a bútorok költségeit, a képviselőcsoportok utazási 
költségeit, valamint az utazással töltött idővel összefüggő lehetséges megtakarításokat 
(összesen 68 millió euró); mivel a becslésben szereplő számok számos költségvetési tétel 
esetében alacsonyabbak, mint az előző és a következő becslésekben, ráadásul indoklás 
nélkül (összesen 25 millió euró érétkben);

G. mivel e becslések egyike sem veszi figyelembe a Parlament földrajzi szétszórtságából 
fakadó, az egyéb uniós intézményekre, különösen a Bizottságra és a Tanácsra, a tagállami 
képviseletekre, az újságírókra és a civil társadalom képviselőire háruló többletköltségeket;

H. mivel a Parlament Strasbourg városára és a régióra gyakorolt gazdasági hatása az ott 
állandó alkalmazottakkal rendelkező többi európai intézményéhez képest alacsony, hiszen 
megközelítőleg csupán 223 álláshelyet biztosít az Európa Tanács 3000 állandó 
alkalmazottjához és további 4000, az Eurocorps-nál, az Emberi Jogok Európai 
Bíróságánál, az Arténál dolgozó alkalmazotthoz és diplomatához képest, aminek folytán a 
Parlament strasbourgi székhelyéből származó nyereség mintegy 17 millió eurót tesz ki, 
míg a többi intézmény jelenléte mintegy 400 millió euró rendszeres és tartós bevételt 
jelent a helyi gazdaság számára1;

I. mivel az EUMSZ 341. cikke és a Szerződésekhez csatolt 6. jegyzőkönyv úgy rendelkezik, 
hogy az Unió intézményeinek székhelyét a tagállamok kormányai közös megegyezéssel 
határozzák meg, és hogy a Parlament székhelye 12 havi plenáris ülés tekintetében –
beleértve a költségvetéssel foglalkozó ülést – Strasbourg, míg a kiegészítő plenáris ülések 
helyszíne Brüsszel, bizottságai Brüsszelben ülnek össze, főtitkársága és annak egységei 
pedig Luxembourgban működnek;

J. mivel a képviselők háromnegyede úgy véli, hogy a Parlamentnek jelentős strukturális 
megtakarításokra kellene törekednie, és ez a munkavégzési helyek földrajzi 

                                               
1 Economic impact of the presence of the European Institutions in Strasbourg (Az európai intézmények 
strasbourgi jelenlétének gazdasági hatása), CityConsult Médiascopie EDR Group, 2011. január.
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szétszórtságának újraértékelésével érhető el, ami a brüsszeli, luxembourgi és strasbourgi 
helyszínek költségeinek átlátható és hiteles kimutatásával illusztrálható, jelentős 
közigazgatási szervtől elvárható színvonalon;

K. mivel a történelmi indokai jól ismertek annak, hogy az európai intézmények állandó 
székhelye Strasbourg, tekintettel például az Emberi Jogok Európai Bíróságára és az 
Európa Tanácsra, és míg az egyszerűség kedvéért az európai közgyűlés/Parlament 
kezdetben az utóbbi üléstermét használta, Brüsszelnek az Európai Bizottság és a NATO 
székhelyeként való kiválasztása tükrözi az Uniónak a jólétben és a biztonságban 
fokozatosan egyesülő kontinensre irányuló törekvését;

L. mivel egyetlen hely kijelölése az uniós társjogalkotók számára nem veszélyezteti a 
sokközpontúság – az európai projekt integráns része – hagyományát az Európai Unióban, 
hanem a hatékonyság és átláthatóság jelentős növelésével jár az uniós polgárok számára;

M. mivel a polgárok európai éve alatt biztosítani kell, hogy a polgárok hangját nemcsak 
meghallják, de az általuk közvetlenül megválasztott képviselők a nevükben lépéseket is 
tegyenek annak érdekében, hogy a Parlament munkahelyszínei közötti havi 
rendszerességű utazásoknak véget vessenek;

N. mivel az európai intézményeknek minden lehetőt meg kell tenniük Európa politikai 
integrációjának megerősítése érdekében, és csökkenteniük kell az Unió és polgárai közötti 
vélt távolságot azáltal, hogy az uniós döntéshozó szerveket egy helyre helyezik át, és így 
megoldják az intézmények nagyfokú szerkezeti kérdését, és előmozdítják az európai 
szemléletet, átláthatóságot, elszámoltathatóságot és koherenciát;

O. mivel számos tagállamban az alkotmány vagy törvény rendelkezik a nemzeti parlament 
székhelyéről, és mivel az Európai Parlament uniós társjogalkotó, és az EUSZ 48. cikkének 
megfelelően kérheti az európai szerződések módosítását;

P. mivel az Európai Unió költségvetésének 6%-a adminisztratív célok fedezésére szolgál, és 
mivel az Uniónak – az 500 millió lakoshoz képest viszonylag kicsi működési 
költségvetéssel – példát kell mutatnia a jelenlegi válság idején, a lehető legjobban 
ésszerűsítve költségvetési hatását az Európai Parlament megfelelő működésének 
akadályozása nélkül, amihez hozzá kell tenni, hogy a társjogalkotóhoz közeli egyetlen 
székhely kialakításának hatékonyságnövelő szerepét nem lehet figyelmen kívül hagyni;

1. kéri a hivatali szerveket, hogy végezzék el a Parlament egyes munkahelyszínei, többek 
között székhelye költségeinek tárgyilagos elemzését; az elemzésnek vonatkoznia kell 
mind a folyó időszak, mind a következő többéves pénzügyi keret strukturális költségeire 
(épületek, karbantartás és javítás, biztonság, biztosítás, energia, utazások, logisztika stb.):

2. felhívja illetékes szolgálatait, hogy a Parlament szükségleteit figyelembe véve vizsgálják 
felül a luxemburgi hatóságok és az Európai Parlament között létrejött megállapodást, 
különösen a Luxembourgban dolgozó alkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket; úgy 
véli, hogy ennek az értékelésnek tartalmaznia kell a Parlament szolgálatainak a 
legköltséghatékonyabb helyszínére vonatkozó elemzést és összehasonlítást, mivel a 
Parlament számára előnyös lehet szolgálatai egy részének a fő helyszíntől való 
kihelyezése;
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3. véleménye szerint a Szerződések rendelkeznek ugyan az uniós intézmények székhelyének 
helyszínéről, de az EUSZ 48. cikke alapján javaslatok nyújthatók be a Szerződések 
módosítása céljából;

4. megismétli az Európai Unió 2013. pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési 
tervezetéről szóló, tanácsi álláspontra vonatkozó, 2012. október 23-i állásfoglalásában 
megfogalmazott azon felhívását, hogy a tagállamok a Szerződés következő 
felülvizsgálatakor a 6. jegyzőkönyv módosításával vizsgálják felül a Parlament 
székhelyének és munkahelyszíneinek kérdését.
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