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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į savo balsus, atiduotus už tai, kad būtų panaikintas Parlamento būstinės 
išsklaidymas į tris darbo vietas, pavyzdžiui, priimant 2012 m. spalio 23 d. Parlamento 
rezoliuciją „Tarybos pozicija dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo 
biudžeto projekto. Visi skirsniai“1 ir 2013 m. vasario 6 d. rezoliuciją „2014 m. biudžeto 
sudarymo procedūros gairės. Kiti skirsniai, išskyrus su Komisija susijusį skirsnį“2, taip pat 
2012 m. gegužės 10 d. Parlamento sprendimą „Europos Sąjungos 2010 finansinių metų 
bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas, I skirsnis – Europos Parlamentas“3,

A. kadangi Sutarčių Protokole Nr. 6 nurodyta, kad Parlamento būstinė yra Strasbūre, kad jo 
komitetų posėdžiai vyksta Briuselyje ir kad Generalinis sekretoriatas lieka Liuksemburge;

B. kadangi nuo dabartinės kadencijos pradžios ir atskiri komitetai, ir Parlamentas per 
plenarinę sesiją Parlamento administracijai pateikė kelis konkrečius prašymus parengti 
visapusiškas, išsamias ir patikimas papildomų išlaidų, susijusių su kiekviena iš trijų darbo 
vietų, sąmatas;

C. kadangi Parlamento 2014 m. sąmatoje numatytas bendrasis biudžetas yra 
1 783 976 098 EUR, iš kurių su geografiniu darbo vietų išsklaidymu tiesiogiai susijusios 
išlaidos sudaro apie 169–204 mln. EUR, ir kadangi tai buvo patvirtinta Jungtinės Biuro ir 
Biudžeto komiteto darbo grupės 2012 m. ataskaitoje kaip 148 mln. EUR sąmata, papildyta 
28,3 mln. EUR Strasbūre esančių pastatų metinės amortizacijos išlaidų suma, į kurią reikia 
atsižvelgti po to, kai buvo įsigyti minėti pastatai; kadangi Parlamentas neturi kitų 
naujausių skaičių apie kiekvienoje jo darbo vietoje patiriamas išlaidas, išskyrus hipotetinį 
Generalinio sekretoriaus tyrimą dėl Parlamento darbo vietų sujungimo išlaidų, kurį 
Generalinis sekretorius 2013 m. rugpjūčio 30 d. pateikė kaip atsakymą į prašymą, 
nurodytą 2013 m. vasario 6 d. Parlamento rezoliucijos dėl 2014 m. biudžeto sudarymo 
procedūros gairių 10 dalyje (šioje rezoliucijoje taip pat apibrėžiamos papildomos 
Strasbūro būstinės išlaidos – 103 mln. EUR, o tai reiškia, kad, pridėjus 2012 m. Jungtinės 
darbo grupės ataskaitoje nurodytą amortizacijos ir nenaudojamų aukštų sąmatos sumą, 
bendra suma sudaro apie 156 mln. EUR): kadangi skaičiai, kuriuos Generalinis sekretorius 
pateikė savo 2002 m. rugsėjo mėn. ataskaitoje Biurui, yra paskutinės bendros išlaidų 
sąmatos, kuriomis galima naudotis, ir šią ataskaitą pavirtino Jungtinė Biuro ir Biudžeto 
komiteto darbo grupė savo ataskaitoje dėl Parlamento 2012 m. biudžeto, kai sąmatos buvo 
pildomos įsigytų pastatų metinėmis amortizacijos išlaidomis; 

D. kadangi laikas, kurį 2011 m. pareigūnai ir kiti tarnautojai sugaišo kas mėnesį 
vykstančioms kelionėms į keturių dienų plenarines sesijas sudarė 69 562 dienas, o 
akredituoti Parlamento narių padėjėjai šioms kelionėms sugaišo 31 316 dienų, ir minėtos 
pareigūnų bei kitų tarnautojų kelionės kainavo 16 652 490 EUR, o akredituotų Parlamento 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0359.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0048.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0155.
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narių padėjėjų – 5 944 724 EUR;

E. kadangi šie skaičiai neatspindi, kiek kainuoja kitų ES institucijų darbuotojų, dalyvaujančių 
plenariniuose posėdžiuose, kelionės, taip pat į juos neįtrauktos frakcijų personalo kelionės 
arba papildomos išlaidos, kurias netiesiogiai patiria darbuotojai, pvz., darbo laiko 
praradimas ir su tuo susijęs apmokėjimas už dirbtus viršvalandžius bei galimi Parlamento 
narių kelionių išlaidų skirtumai (2012 m. sudarė 72 103 309 EUR);

F. kadangi rengiantis patvirtinti 2011 m. EP biudžeto įvykdymą Biudžeto kontrolės 
komitetui pateiktame atsakyme pateikta tik dalinė su būstine Strasbūre susijusių 
papildomų išlaidų sąmata ir neapskaičiuota, kiek lėšų būtų galima sutaupyti; kadangi ši 
55 mln. EUR sąmata neapima nemažai į ankstesnę ir paskesnę sąmatas įtrauktų biudžeto 
išlaidų kategorijų, pvz., duomenų apdorojimo, įrangos bei kilnojamojo turto sąnaudų ir 
frakcijų kelionių išlaidų, taip pat visų su keliaujant sugaištamu laiku susijusių lėšų, kurias 
būtų galima sutaupyti, (iš viso 68 mln. EUR); kadangi šioje sąmatoje be jokio pagrindimo 
kelioms biudžeto išlaidų kategorijoms numatyta skirti mažiau lėšų nei pagal ankstesnę ir 
paskesnę sąmatas (iš viso 25 mln. EUR);

G. kadangi į nė vieną iš šių sąmatų neįtrauktos papildomos išlaidos, kurių dėl geografinio 
Parlamento darbo vietų išskaidymo patiria kitos ES institucijos, visų pirma Komisija ir 
Taryba, ES valstybių narių atstovybės, žurnalistai ir pilietinės visuomenės atstovai;

H. kadangi Europos Parlamento poveikis Strasbūro miesto ir regiono ekonomikai, palyginti 
su kitų Europos Sąjungos įstaigų, kuriose dirba nuolatiniai darbuotojai, poveikiu, yra 
nedidelis: Parlamentas sukuria apie 223 darbo vietas, palyginti su Europos Taryba, kur 
dirba beveik 3 000 nuolatinių darbuotojų, be to, dar 4 000 darbuotojų dirba Eurokorpuse, 
Europos žmogaus teisių teisme, televizijos kanale „Arte“ ir diplomatinėse tarnybose, o tai 
reiškia, kad Parlamento būstinė Strasbūre duoda apie 17 mln. EUR, o kitų įstaigų būstinės 
– apie 400 mln. EUR pajamų1, kurios yra nuolatinis ir ilgalaikis įnašas į vietos 
ekonomiką;

I. kadangi SESV 341 straipsniu ir prie Sutarčių pridėtu Protokolu Nr. 6 nurodoma, kad 
Sąjungos institucijų būstinės vieta nustatoma bendru valstybių narių vyriausybių sutarimu 
ir kad Parlamento būstinė yra Strasbūre, kur vyksta 12 mėnesinių plenarinių sesijų, 
įskaitant sesiją biudžeto klausimais, kad papildomi plenarinės sesijos posėdžiai rengiami 
Briuselyje, kad EP komitetai posėdžiauja Briuselyje ir kad jo Generalinis sekretoriatas ir 
jo padaliniai lieka Liuksemburge;

J. kadangi trys ketvirtadaliai Parlamento narių mano, kad Parlamentas turėtų surasti būdų, 
kaip būtų galima gerokai sutaupyti struktūros srityje, ir kad tai būtų galima padaryti iš 
naujo įvertinant geografinį Parlamento darbo vietų išskaidymą ir šį įvertinimą iliustruojant 
skaidriu ir patikimu Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge esančių būstinių sąnaudų 
išskaidymu remiantis standartais, kurių tikimasi iš tokios svarbios viešos įstaigos;

K. kadangi istorinės kai kurių Europos institucijų, pvz., Europos žmogaus teisių teismo ir 

                                               
1 „ES institucijų buvimo Strasbūre ekonominis poveikis“ (angl. „Economic impact of the presence of the 
European institutions in Strasbourg“), CityConsult Médiascopie EDR Group, 2011 m. sausio mėn.
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Europos Tarybos, nuolatinio darbo Strasbūre priežastys gerai žinomos, ir, nors Europos 
asamblėja ir (arba) Parlamentas dėl patogumo iš pradžių naudojosi Europos Tarybos 
rūmais, sprendimas pasirinkti Briuselį kaip Europos Komisijos ir NATO būstinių vietą 
atspindi ES siekį kurti vis labiau suvienytą, klestintį ir saugų žemyną;

L. kadangi ES teisės aktų leidėjų įkurdinimas vienoje vietoje nedaro neigiamo poveikio ES 
policentrizmo tradicijai, kuri sudaro neatskiriamą Europos projekto dalį, tačiau duoda 
didelę naudą ES piliečiams veiksmingumo ir skaidrumo požiūriais;

M. kadangi Europos piliečių metais tikslinga įrodyti ne tik tai, kad jų balsas yra išgirstas, bet 
ir kad jų tiesiogiai išrinkti atstovai imasi veiksmų jų vardu, kad būtų panaikintos 
mėnesinės kelionės iš vienos Parlamento darbo vietos į kitą;

N. kadangi ES institucijos turi daryti viską, kad palaikytų Europos politinę integraciją ir 
panaikintų jaučiamą atotrūkį tarp jų ir piliečių spręsdamos svarbų institucijų struktūros 
klausimą ir skatindamos europinį supratimą, skaidrumą, atskaitomybę ir nuoseklumą 
įkurdindamos ES sprendimų priėmimo įstaigas vienoje vietoje;

O. kadangi daugumoje valstybių narių nacionalinio parlamento būstinės vieta nustatyta arba 
Konstitucijoje, arba įstatymuose ir kadangi Europos Parlamentas yra vienas iš Europos 
Sąjungos teisės aktų leidėjų ir gali prašyti pakeisti Sutartis pagal ES sutarties 48 straipsnį;

P. kadangi 6 proc. ES biudžeto skirti administracinėms reikmėms ir kadangi Europos 
Sąjunga, turėdama 500 mln. gyventojų skirtą palyginti nedidelį veiklos biudžetą, šiais 
krizės laikais turi rodyti pavyzdį ir kuo labiau racionalizuoti savo poveikį biudžetui 
nepakenkdama tinkamam Europos Parlamento veikimui ir turėdama mintyje, kad 
negalima nepaisyti didesnio veiksmingumo, kurį užtikrintų viena būstinė;

1. prašo administracijos objektyviai išanalizuoti kiekvienos darbo vietos, įskaitant 
Parlamento būstinę, naudojimo išlaidas; pabrėžia, kad ši analizė turėtų apimti dabartinio 
laikotarpio ir būsimojoje daugiametėje finansinėje programoje numatytinas struktūrines 
sąnaudas (pastatai, priežiūra ir remontas, saugumas, draudimas, energija, kelionės, 
logistika ir t. t.);

2. ragina atitinkamas tarnybas atlikti Liuksemburgo valdžios institucijų ir Europos 
Parlamento susitarimo, ypač nuostatų, susijusių su Liuksemburge dirbančių darbuotojų 
skaičiumi, vertinimą atsižvelgiant į Parlamento poreikius; mano, kad į šį vertinimą reikėtų 
įtraukti ekonomiškai efektyviausių Parlamento tarnybų darbo vietų analizę ir palyginimus, 
nes Parlamentui gali būti naudinga kai kurias tarnybas iškelti iš savo pagrindinės būstinės;

3. mano, kad, nors ES institucijų būstinių vietos įtvirtintos Sutartyse, pagal ES sutarties 
48 straipsnį numatoma galimybė teikti pasiūlymus dėl dalinio Sutarčių pakeitimo;

4. pakartoja savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliucijoje dėl Tarybos pozicijos dėl Europos 
Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto išsakytą valstybėms narėms 
skirtą raginimą kitą kartą persvarstant Sutartį persvarstyti Parlamento būstinės ir jo darbo 
vietų klausimą iš dalies pakeičiant Protokolą Nr. 6.
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