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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere faptul că deputații au votat în favoarea schimbării situației actuale în care 
Parlamentul își desfășoară activitatea în trei locuri, adică în Rezoluția sa din 23 octombrie 
2012 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii 
Europene pentru exercițiul financiar 2013 – toate secțiunile1, în Rezoluția sa din 6 
februarie 2013 referitoare la orientările pentru procedura bugetară 2014, secțiunile care nu 
privesc Comisia2, și în Decizia sa din 10 mai 2012 privind descărcarea de gestiune 
referitoare la implementarea bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul 
financiar 2010, secțiunea I - Parlamentul European3,

A. întrucât Protocolul nr. 6 la tratat stipulează că Parlamentul European are sediul la 
Strasbourg, comisiile sale se reunesc la Bruxelles, iar Secretariatul General rămâne la 
Luxemburg;

B. întrucât, de la începutul actualei legislaturi, atât comisiile individuale, cât și ședința 
plenară au depus către administrația Parlamentului European mai multe cereri specifice de 
a furniza estimări cuprinzătoare, detaliate și fiabile ale costurilor suplimentare aferente 
fiecăruia dintre cele trei locuri de desfășurare a activității;

C. întrucât estimarea Parlamentului a fixat bugetul general pentru 2014 la 1 783 976 098 de 
euro, costurile direct aferente dispersiei geografice fiind fixate la un cuantum de 169-204 
milioane de euro anual și întrucât acest lucru a fost confirmat în raportul din 2012 al 
grupului comun de lucru al Biroului și al Comisiei pentru bugete ca o sumă estimată la 
148 de milioane de euro, cu 28,3 milioane de euro reprezentând costurile anuale de 
amortizare aferente clădirilor din Strasbourg, costuri ce trebuie luate în considerare de la 
momentul achiziționării respectivelor clădiri; întrucât Parlamentul nu dispune de alte cifre 
actualizate privind costurile suportate de fiecare dintre locurile de desfășurare a activității 
sale - cu excepția unui studiu ipotetic al  Secretarului General referitor la costul fuzionării 
locurilor de desfășurare a activității Parlamentului, prezentat la 30 august 2013 ca răspuns 
al Secretarului General la solicitările formulate la punctul 10 din Rezoluția Parlamentului 
din 6 februarie 2013 referitoare la orientările pentru procedura bugetară 2014 și 
prezentând costurile suplimentare ale sediului de la Strasbourg, estimate la 103 milioane 
de euro, ceea ce ar duce la un total de până la 156 de milioane de euro, atunci când este 
completat cu aceleași estimări ale amortizării și spațiului neutilizat ca în raportul grupului 
de lucru comun pentru 2012; întrucât cifrele furnizate în raportul Secretarului General 
prezentat Biroului în septembrie 2002 constituie cele mai recente estimări disponibile ale 
costurilor, acest raport fiind confirmat de raportul grupului comun de lucru al Biroului și 
al Comisiei pentru bugete privind bugetul Parlamentului pentru anul 2012, în care 
estimările au fost completate cu costul anual al amortizării achizițiilor de clădiri;

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0359
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0048
3 Texte adoptate, P7_TA(2012)0155



PE514.622v02-00 4/7 AD\1001778RO.doc

RO

D. întrucât timpul petrecut în 2011 pentru deplasarea la sesiunile plenare s-a ridicat la 69 562 
de zile pentru funcționari și ceilalți agenți și la 31 316 zile pentru asistenții parlamentari 
acreditați, cu un cost de 16 652 490 de euro pentru funcționari și ceilalți agenți și de 
5 944 724 de euro pentru asistenții parlamentari acreditați;

E. întrucât aceste cifre nu relevă costurile suportate de personalul celorlalte instituții ale UE 
care ia parte la sesiunile plenare, nici nu include costurile aferente deplasărilor pentru 
fiecare grup politic și nici nu iau în considerare alte costuri indirecte suportate de personal, 
precum timpul de muncă pierdut, plățile pentru orele suplimentare aferente și posibilele 
diferențe între costurile de deplasare pentru deputați (care s-au ridicat în total la 
72 103 309 euro în 2012);

F. întrucât răspunsul transmis Comisiei pentru control bugetar în pregătirea descărcării de 
gestiune a Parlamentului European pentru anul 2011 nu oferă estimări cu privire la 
potențialele economii, ci numai o estimare parțială a costurilor suplimentare aferente 
sediului de la Strasbourg; întrucât această estimare, în cuantum de 55 de milioane de euro, 
nu include o serie de linii bugetare care au fost incluse în estimările anterioare și 
ulterioare, și anume costurile aferente prelucrării datelor, costurile echipamentelor și ale 
bunurilor mobile, cheltuielile de deplasare ale grupurilor politice, precum și orice posibile 
economii legate de timpul aferent deplasărilor (în valoare totală de 68 de milioane de 
euro); întrucât, pentru o serie de linii bugetare, această estimare oferă cifre mai mici decât 
estimările anterioare și ulterioare, fără a furniza nicio justificare (în valoare totală de 25 de 
milioane de euro),

G. întrucât niciuna dintre aceste estimări nu include costurile suplimentare pe care 
răspândirea geografică a Parlamentului European le implică pentru celelalte instituții ale 
UE, în special pentru Comisie și pentru Consiliu, pentru reprezentanțele statelor membre 
ale UE, pentru ziariști și pentru reprezentanții societății civile;

H. întrucât impactul economic al Parlamentului European asupra orașului și regiunii 
Strasbourg este scăzut în comparație cu alte organisme europene ce au personal permanent 
acolo, contribuind cu aproximativ 223 de locuri de muncă comparativ cu cei aproape 
3 000 de angajați permanenți ai Consiliului Europei și cu alți 4 000 de angajați ai 
Eurocorps, ai Curții Europene a Drepturilor Omului, ai Arte, precum și diplomați, ceea ce 
înseamnă câștiguri de 17 milioane de euro obținute ca urmare a prezenței sediului 
Parlamentului European la Strasbourg și de aproximativ 400 de milioane de euro de la alte 
organisme1 care contribuie în mod regulat și permanent la economia locală;

I. întrucât articolul 341 din TFUE și Protocolul nr. 6 la tratate prevăd că sediul instituțiilor 
Uniunii este stabilit prin unanimitate de statele membre, că Parlamentul își are sediul la 
Strasbourg, unde au loc 12 sesiuni plenare lunare, inclusiv sesiunea bugetară, că sesiunile 
plenare suplimentare au loc la Bruxelles, că comisiile Parlamentului European se reunesc 
la Bruxelles și că Secretariatul General al Parlamentului European, precum și serviciile 
sale rămân la Luxemburg;

                                               
1 Economic impact of the presence of the European institutions in Strasbourg, CityConsult Médiascopie EDR 
Group, ianuarie 2011.
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J. întrucât ¾ din deputați consideră că Parlamentul European ar trebui să identifice economii 
structurale semnificative și că aceste economii ar putea fi obținute prin reevaluarea 
răspândirii geografice a sediilor de desfășurare a activității sale, ilustrată printr-o defalcare 
a costurilor sediilor din Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg, prezentată într-un mod 
transparent și credibil, în conformitate cu standardele așteptate de la un organism public 
important,

K. întrucât motivele istorice pentru localizarea permanentă la Strasbourg a organismelor 
europene precum Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Consiliul Europei sunt 
binecunoscute, iar, inițial, Adunarea Europeană/Parlamentul a utilizat din motive practice 
Camera instituției din urmă, alegerea orașului Bruxelles ca sediu al Comisiei Europene și 
al NATO reflectă aspirațiile UE către un continent din ce în ce mai unit în prosperitate și 
securitate;

L. întrucât situarea într-un singur loc a organelor co-legiuitoare ale UE nu aduce atingere 
tradiției policentrismului, ci face parte integrantă din proiectul european și ar aduce 
câștiguri semnificative cetățenilor UE în materie de eficiență și transparență;

M. întrucât, cu ocazia Anului european al cetățenilor, este potrivit să se demonstreze nu 
numai că vocea lor este auzită, ci și că reprezentanții acestora aleși în mod direct 
acționează în numele lor pentru a pune capăt deplasărilor lunare între sediile de 
desfășurare a activității Parlamentului European;

N. întrucât instituțiile UE trebuie să depună toate eforturile pentru a continua integrarea 
politică europeană și pentru a elimina distanța percepută dintre ele și cetățeni prin 
soluționarea acestei probleme structurale majore a instituțiilor și, prin urmare, ar trebui să 
promoveze înțelegerea europeană, transparența, responsabilitatea și coerența prin situarea 
organelor decizionale ale UE într-un singur loc;

O. întrucât, în multe state membre, sediul parlamentului național este stabilit fie prin 
Constituție, fie prin lege, și întrucât Parlamentul European este organ co-legiuitor în 
materie de drept european și, în conformitate cu articolul 48 din TUE, poate solicita 
modificări ale tratatelor;

P. întrucât 6 % din bugetul UE este alocat administrației și întrucât, în aceste vremuri de 
criză, Uniunea Europeană, cu un buget de funcționare relativ mic pentru 500 de milioane 
de locuitori, trebuie să ofere un exemplu printr-o cât mai mare raționalizare a propriului 
buget, pe cât posibil fără a aduce atingere bunei funcționări a Parlamentului European, 
ținând cont de faptul că eficiența sporită rezultată de pe urma deținerii unui singur sediu 
nu poate fi ignorată;

1. solicită administrației să realizeze o analiză obiectivă a costurilor generate de fiecare 
dintre locurile de desfășurare a activității Parlamentului, inclusiv de sediul acestuia; 
subliniază faptul că această analiză ar trebuie să vizeze costurile structurale aferente atât 
perioadei în curs și pe cele aferente cadrului financiar multianual viitor (costuri legate de 
clădiri, întreținere și reparații, securitate, asigurări, energie, deplasări, logistică etc.);

2. invită serviciile competente ale Parlamentului să evalueze acordul dintre autoritățile 
luxemburgheze și Parlamentul European, în special în ceea ce privește dispozițiile 
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referitoare la numărul de angajați ce trebuie să-și desfășoare activitatea în Luxemburg, 
ținând cont de nevoile Parlamentului; consideră că această evaluare ar trebui să includă o 
analiză și comparații privind cea mai rentabilă amplasare a serviciilor Parlamentului, 
întrucât Parlamentul ar putea fi avantajat de externalizarea unei părți din aceste servicii de 
la sediul său principal;

3. consideră că, în timp ce amplasarea sediilor instituțiilor UE este consacrată în tratate, 
articolul 48 din TUE prevede prezentarea de propuneri în vederea modificării tratatelor.

4. își reiterează solicitarea menționată în Rezoluția sa din 23 octombrie 2012 referitoare la 
poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru 
exercițiul financiar 2013 ca statele membre să reanalizeze chestiunea sediului și a 
locurilor de desfășurare a activității ale Parlamentului European în următoarea revizuire a 
tratatului prin modificarea Protocolului nr. 6.
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