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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā pozitīvo balsojumu par Parlamenta triju darba vietu izkliedētības izbeigšanu, 
piemēram, pieņemot 2012. gada 23. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz 
Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas1 un 
2013. gada 6. februāra rezolūciju par 2014. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm2 —
iedaļas, kas neattiecas uz Komisiju, un 2012. gada 10. maija lēmumu par Eiropas 
Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa —
Eiropas Parlaments3,

A. tā kā Līgumiem pievienotajā 6. protokolā noteikts, ka Parlamenta atrašanās vieta ir 
Strasbūrā, tā komitejas sanāk Briselē un Ģenerālsekretariāts paliek Luksemburgā;

B. tā kā kopš pašreizējā sasaukuma sākuma Parlamenta administrācijai gan komitejās, gan 
plenārsēdē ir izvirzītas konkrētas prasības sniegt visaptverošus, sīki izstrādātus un ticamus 
aprēķinus par papildu izmaksām, kas saistītas ar katru no trim darba vietām;

C. tā kā Parlamenta aprēķinātais 2014. gada vispārējais budžets ir EUR 1 783 976 098 un ar 
ģeogrāfisko izkliedētību saistītās izmaksas ir aprēķinātas no EUR 169 miljoniem līdz 
EUR 204 miljoniem gadā, un tā kā Prezidija un Budžeta komitejas kopējās darba grupas 
2012. gada ziņojumā tika apstiprināti šie aprēķini, papildinot aprēķināto summu 
EUR 148 miljonu apmērā ar EUR 28,3 miljoniem Strasbūras ēku ikgadējā nolietojuma 
izmaksām, kas jāņem vērā pēc minēto ēku iegādes; tā kā Parlamenta rīcībā nav jaunāku 
aprēķinu par izmaksām, kas saistītas ar katru tā darba vietu, un ir pieejams tikai 
ģenerālsekretāra hipotētisks pētījums par Parlamenta darba vietu apvienošanas 
izmaksām — šo pētījumu ģenerālsekretārs iesniedza 2013. gada 30. augustā, atbildot uz 
Parlamenta 2013. gada 6. februāra rezolūcijas 10. punktā paustajām prasībām par 
2014. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm, un tajā ir norādītas Strasbūras darba 
vietai nepieciešamās papildu izmaksas EUR 103 miljonu apmērā, kas kopā veido summu 
EUR 156 miljonu apmērā, kurā iekļauta tāda pati summa par nolietojumu un neizmantoto 
telpu uzturēšanu, kādu norādījusi kopējā darba grupa savā 2012. gada ziņojumā; tā kā 
aprēķini, ko norādījis ģenerālsekretārs savā 2002. gada septembra ziņojumā Prezidijam, ir 
jaunākie pieejamie kopējo izmaksu aprēķini un tā kā šos aprēķinus savā ziņojumā par 
Parlamenta 2012. gada budžetu ir apstiprinājusi Prezidija un Budžeta komitejas kopējā 
darba grupa, papildinot aprēķināto summu ar ikgadējā nolietojuma izmaksām saistībā ar 
ēku iegādi; 

D. tā kā 2011. gadā ierēdņu un citu darbinieku ikmēneša braucienos uz četru dienu ilgām 
plenārsēdēm patērētais laiks bija 69 562 dienas, akreditētu deputātu palīgu —
31 316 dienas, izmaksājot ierēdņiem un citiem darbiniekiem EUR 16 652 490 un 
akreditētiem deputātu palīgiem — EUR 5 944 724;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0359.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0048.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0155.
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E. tā kā šajās summās nav iekļautas izmaksas ne par citu ES iestāžu darbinieku piedalīšanos 
sesijās, ne par politisko grupu darbinieku ceļa izdevumiem vai darbiniekiem netieši radītās 
papildu izmaksas, kas saistītas, piemēram, ar darbalaika zudumu, attiecīgiem 
maksājumiem par virsstundām un iespējamām deputātu ceļa izdevumu atšķirībām (šo 
izmaksu kopsumma 2012. gadā bija EUR 72 103 309);

F. tā kā atbildē, kas sniegta Budžeta kontroles komitejai, sagatavojot EP 2011. gada budžeta 
izpildes apstiprināšanu, nav aprēķināti iespējamie ietaupījumi, bet ir tikai daļēji aprēķināti 
papildu izdevumi, kas saistīti ar atrašanās vietu Strasbūrā; tā kā šajos aprēķinātajos 
EUR 55 miljonos nav iekļautas daudzas budžeta pozīcijas, kas iekļautas iepriekšējos un 
nākamajos aprēķinos, proti, datu apstrādes, aprīkojuma un kustamā īpašuma izmaksas, 
politisko grupu ceļa izdevumi un visi iespējamie ietaupījumi, kas saistīti ar braucienos 
zaudēto laiku (kopā EUR 68 miljoni); tā kā šajā aprēķinā, nesniedzot nekādu pamatojumu, 
vairākās budžeta pozīcijās uzrādīti mazāki skaitļi nekā iepriekšējā un nākamajā aprēķinā 
(kopā EUR 25 miljoni);

G. tā kā nevienā no šiem aprēķiniem nav iekļautas papildu izmaksas, ko Parlamenta 
ģeogrāfiskā izkliedētība rada citām ES iestādēm, jo īpaši Komisijai un Padomei, ES 
dalībvalstu pārstāvniecībām, žurnālistiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem;

H. tā kā Parlamenta ietekme uz Strasbūras pilsētas un reģiona ekonomiku, salīdzinot ar citām 
Eiropas struktūrām, kuru pastāvīgie darbinieki ir izvietoti šeit, ir neliela, jo nodrošina tikai 
223 darba vietas, salīdzinot ar Eiropas Padomi, kur ir 3000 pastāvīgo darbinieku, un vēl 
4000 darbiniekiem, kuri strādā Eirokorpusā, Eiropas Cilvēktiesību tiesā, ARTE un 
diplomātiskajā korpusā, tādējādi Parlamenta darba vietas atrašanās Strasbūrā rada 
apmēram EUR 17 miljonu lielu peļņu, savukārt citas struktūras1 nodrošina regulāru un 
pastāvīgu apmēram EUR 400 miljonu lielu ieguldījumu vietējā ekonomikā;

I. tā kā LESD 341. pantā un Līgumiem pievienotajā 6. protokolā ir noteikts, ka Savienības 
iestāžu galveno mītni nosaka dalībvalstis vienbalsīgi, Parlamenta galvenā mītne atrodas 
Strasbūrā, kur notiek 12 ikmēneša plenārsesijas, tostarp budžeta sesija, papildu 
plenārsesijas notiek Briselē, Parlamenta komiteju galvenā mītne atrodas Briselē un 
Parlamenta Ģenerālsekretariāts un tā dienesti joprojām atrodas Luksemburgā;

J. tā kā ¾ deputātu uzskata, ka Parlamentam būtu jāpanāk ievērojami strukturāli ietaupījumi 
un tos varētu rast, pārvērtējot tā darba vietu ģeogrāfisko izkliedētību, uzskatāmi pierādot 
to ar Briseles, Luksemburgas un Strasbūras izmaksu sadalījumu, kas izklāstīts pārredzamā 
un ticamā veidā, atbilstīgi standartiem, kurus sagaida no nozīmīgas publiskas struktūras;

K. tā kā ir labi zināmi Eiropas struktūru, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas 
Padomes, pastāvīgās atrašanās vietas izvēles vēsturiskie iemesli un, lai gan Eiropas 
Asambleja/Parlaments ērtību labad sākotnēji izmantoja Eiropas Padomes palātu, Briseles 
izvēle par Eiropas Komisijas un NATO atrašanās vietu atspoguļo ES centienus izveidot 
labklājībā un drošībā vienotu kontinentu;

                                               
1 Eiropas iestāžu atrašanās Strasbūrā ekonomiskā ietekme, CityConsult Médiascopie EDR Group, 2011. gada 
janvāris.
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L. tā kā ES likumdevēju atrašanās vienā vietā nemazina decentralizācijas tradīcijas nozīmi, 
kas ir Eiropas projekta neatņemama daļa, bet gan rada ievērojamus ieguvumus ES 
pilsoņiem efektivitātes un pārredzamības ziņā;

M. tā kā Eiropas pilsoņu gadā ir svarīgi ne vien apliecināt, ka pilsoņu balsis tiek sadzirdētas, 
bet apliecināt arī to, ka viņu tieši ievēlētie pārstāvji rīkojas pilsoņu vārdā, lai izbeigtu 
ikmēneša braucienus starp Parlamenta darba vietām;

N. tā kā ES iestādēm ir jādara viss iespējamais, lai, risinot šo būtisko strukturālo jautājumu, 
kas skar ES iestādes, veicinātu Eiropas politisko integrāciju un mazinātu iestāžu un 
pilsoņu attālinātību un tā kā tādēļ tām būtu jāsekmē izpratne par Eiropu, pārredzamība, 
pārskatatbildība un saskaņotība, apvienojot ES lēmējstruktūras vienā vietā;

O. tā kā daudzās dalībvalstīs parlamentu atrašanās vietas tiek noteiktas vai nu konstitūcijā, 
vai tiesību aktos un tā kā Eiropas Parlaments ir viens no Eiropas tiesību aktu 
likumdevējiem un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 48. pantu var ierosināt 
Līgumu grozījumus;

P. tā kā 6 % no ES budžeta ir paredzēti administratīviem mērķiem un tā kā šajos krīzes 
laikos Eiropas Savienībai ar relatīvi nelielu budžetu jārāda piemērs 500 miljoniem 
iedzīvotāju, racionalizējot savu budžetu, cik vien iespējams, neietekmējot Eiropas 
Parlamenta pienācīgu darbību un paturot prātā, ka nevar neņemt vērā ieguvumus 
efektivitātes ziņā, ko radītu viena atrašanās vieta,

1. prasa administrācijai objektīvi analizēt izmaksas, ko rada katra darba vieta, tostarp 
Parlamenta galvenā mītne; uzsver, ka šī analīze jāveic, pamatojoties uz strukturālajiem 
izdevumiem pašreizējā periodā un nākamās daudzgadu finanšu shēmas periodā (ēkas, 
apsaimniekošana un remonti, drošība, apdrošināšana, enerģētika, braucieni, loģistika 
u. c.);

2. aicina attiecīgos dienestus izvērtēt Luksemburgas iestāžu un Eiropas Parlamenta noslēgto 
līgumu, jo īpaši noteikumus, kas attiecas uz darbinieku skaitu Luksemburgā, ņemot vērā 
Parlamenta vajadzības; uzskata, ka šajā novērtējumā būtu jāiekļauj Parlamenta dienestu 
rentablāko atrašanās vietu analīze un salīdzinājums, lai Parlamentam savā galvenajā 
atrašanās vietā būtu izdevīgi izmantot šos dažus ārpakalpojumus;

3. uzskata — lai gan ES iestāžu atrašanās vietas ir noteiktas Līgumos, LES 48. pantā ir 
paredzēts, ka var iesniegt priekšlikumus, lai grozītu Līgumus;

4. atkārto 2012. gada 23. oktobra rezolūcijā par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas 
Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projektu pausto aicinājumu dalībvalstīm 
nākamajā Līguma pārskatīšanas reizē pārskatīt jautājumu par Parlamenta atrašanās vietu 
un darba vietām, grozot 6. protokolu.
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