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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na skutočnosť, že Parlament hlasoval v prospech ukončenia svojho 
rozptýlenia na tri pracoviská, napr. pri prijímaní uznesenia z 23. októbra 2012 o pozícii 
Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky 
oddiely1, uznesenia zo 6. februára 2013 o usmerneniach pre rozpočtový postup 
na rok 2014 – iné oddiely ako oddiel Komisia2 a rozhodnutia z 10. mája 2012
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, 
oddiel 1 – Európsky parlament3,

A. keďže v protokole č. 6 pripojenom k zmluvám sa uvádza, že sídlo Parlamentu je
v Štrasburgu, pričom jeho výbory zasadajú v Bruseli a jeho generálny sekretariát zostáva
v Luxemburgu;

B. keďže od začiatku súčasného volebného obdobia jednotlivé výbory aj plénum 
niekoľkokrát výslovne požiadali administratívu Parlamentu o poskytnutie komplexných, 
podrobných a spoľahlivých odhadov dodatočných nákladov spojených s každým z troch 
pracovísk;

C. keďže v odhadoch Parlamentu na rok 2014 sa uvádza celkový rozpočet vo výške 
1 783 976 098 EUR, z čoho náklady priamo súvisiace s geografickým rozptýlením sa 
odhadujú na 169 až 204 miliónov EUR ročne, a keďže táto skutočnosť bola potvrdená 
správou spoločnej pracovnej skupiny Predsedníctva a Výboru pre rozpočet z roku 2012,
v ktorej je odhad vo výške 148 miliónov EUR doplnený o ročné amortizačné náklady na 
budovy v Štrasburgu vo výške 28,3 milióna EUR, ktoré je nutné zohľadniť po nákupe 
týchto budov; keďže Parlament nemá k dispozícii iné aktualizované údaje o nákladoch na 
jednotlivé pracoviská – s výnimkou hypotetickej štúdie generálneho tajomníka
o nákladoch na zlúčenie pracovísk Parlamentu, ktorú generálny tajomník poskytol 30. 
augusta 2013 ako odpoveď na požiadavky Parlamentu uvedené v odseku 10 jeho 
uznesenia zo 6. februára 2013 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2014 a 
v ktorej boli uvedené dodatočné náklady na sídlo v Štrasburgu, odhadované na 
103 miliónov EUR, čo by zvýšilo celkovú sumu na 156 miliónov EUR, ak sa doplní
o rovnaké odhady amortizácie a nevyužitých priestorov ako v správe spoločnej pracovnej 
skupiny z roku 2012; keďže údaje, ktoré poskytol generálny tajomník vo svojej správe 
Predsedníctvu zo septembra 2002, sú posledným celkovým odhadom, ktorý je
k dispozícii, a táto správa bola potvrdená správou spoločnej pracovnej skupiny 
Predsedníctva a Výboru pre rozpočet o rozpočte Parlamentu na rok 2012, ak sa odhad 
doplní o ročné amortizačné náklady na nákup budov;

D. keďže čas strávený v roku 2011 každomesačným cestovaním na štvordňovú plenárnu 
schôdzu zodpovedal 69 562 dňom v prípade úradníkov a ostatných zamestnancov

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0359.
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0048.
3 Prijaté texty, P7_TA(2012)0155.
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a 31 316 dní v prípade akreditovaných asistentov poslancov, pričom náklady 
predstavovali 16 652 490 EUR v prípade úradníkov a ostatných zamestnancov
a 5 944 724 EUR v prípade akreditovaných asistentov poslancov;

E. keďže tieto údaje nezahŕňajú náklady, ktoré vznikli zamestnancom z iných inštitúcií EÚ 
zúčastňujúcim sa na schôdzach, ani cestovné náklady zamestnancov politických skupín či 
dodatočné nepriame náklady vzniknuté zamestnancom, ako je strata pracovného času, 
súvisiace platby za nadčasy a prípadné rozdiely v cestovných nákladoch poslancov EP 
(ktoré v roku 2012 predstavovali celkovo 72 103 309 EUR);

F. keďže odpoveď, ktorú Výbor pre kontrolu rozpočtu dostal pri príprave absolutória EP za 
rok 2011, neobsahuje odhady potenciálnych úspor, ale len čiastkový odhad dodatočných 
nákladov na sídlo v Štrasburgu; keďže tento odhad vo výške 55 miliónov EUR nezahŕňa 
mnohé rozpočtové položky, ktoré obsahovali predchádzajúce a nasledujúce odhady, 
konkrétne náklady na spracúvanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok, cestovné 
výdavky politických skupín a akékoľvek potenciálne úspory spojené s časom strateným 
cestovaním (v celkovej výške 68 miliónov EUR); keďže údaje v tomto odhade sú
v niektorých rozpočtových položkách nižšie než v predchádzajúcich aj nasledujúcich 
odhadoch, a to bez poskytnutia akéhokoľvek odôvodnenia (v celkovej výške 25 miliónov 
EUR);

G. keďže žiaden z týchto odhadov nezahŕňa dodatočné náklady, ktoré v dôsledku 
geografického rozptýlenia Parlamentu vznikajú ostatným inštitúciám Európskej únie, 
najmä Komisii a Rade, zastúpeniam členských štátov EÚ, novinárom a predstaviteľom 
občianskej spoločnosti;

H. keďže hospodársky vplyv Parlamentu na mesto Štrasburg a jeho región je v porovnaní
s inými európskymi orgánmi, ktoré tam majú stálych pracovníkov, nízky, pričom 
prispieva len približne 223 pracovnými miestami v porovnaní s takmer 3 000 stálymi 
zamestnancami Rady Európy a ďalšími 4 000 zamestnancami pracujúcimi pre Eurocorps, 
Európsky súd pre ľudské práva, televíziu ARTE a diplomatmi, čo sa odráža v ziskoch vo 
výške približne 17 miliónov EUR v dôsledku prítomnosti sídla Parlamentu v Štrasburgu
a zhruba 400 miliónov EUR vďaka ostatným orgánom1, ktoré pravidelne a trvalo 
prispievajú k miestnemu hospodárstvu;

I. keďže v článku 341 ZFEÚ a protokole č. 6 k zmluvám sa stanovuje, že sídlo orgánov Únie 
sa určí po vzájomnej dohode vlád členských štátov, Parlament má svoje sídlo
v Štrasburgu, kde sa koná 12 mesačných plenárnych zasadnutí vrátane zasadnutia
o rozpočte, dodatočné plenárne zasadnutia sa konajú v Bruseli, výbory Európskeho 
parlamentu zasadajú v Bruseli a generálny sekretariát Európskeho parlamentu a jeho 
oddelenia zostávajú v Luxemburgu;

J. keďže ¾ poslancov sa domnievajú, že by Parlament mal hľadať významné štrukturálne 
úspory a že by ich bolo možné nájsť opätovným posúdením geografického rozptýlenia 
jeho pracovísk, doloženého rozborom nákladov na Brusel, Luxemburg a Štrasburg

                                               
1 Hospodársky vplyv prítomnosti európskych inštitúcií v Štrasburgu, CityConsult Médiascopie EDR Group, 
január 2011.
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v transparentnom a dôveryhodnom formáte a v súlade s normami, ktoré sa od 
významného verejného orgánu očakávajú;

K. keďže historické dôvody, na základe ktorých majú európske subjekty ako Európsky súd 
pre ľudské práva a Rada Európy trvalé sídlo v Štrasburgu, sú dobre známe a zatiaľ čo 
Európske zhromaždenie/Parlament spočiatku z praktických dôvodov využíval zasadaciu 
sálu Rady Európy, výber Bruselu ako sídla Európskej komisie a NATO odráža úsilie EÚ
o postupné zjednotenie kontinentu v prosperite a bezpečnosti;

L. keďže umiestnenie spoluzákonodarcov EÚ na jedno miesto nenarúša tradíciu 
polycentrizmu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou európskeho projektu, pre občanov EÚ by 
však znamenalo výrazné zvýšenie efektívnosti a transparentnosti;

M. keďže počas Európskeho roka občanov je vhodné ukázať, že sa nielen načúva ich hlasu, 
ale aj to, že ich priamo zvolení zástupcovia podnikajú v ich mene kroky na skoncovanie
s každomesačným cestovaním medzi pracoviskami Parlamentu;

N. keďže inštitúcie EÚ musia urobiť všetko pre to, aby prehĺbili európsku politickú 
integráciu a preklenuli vnímanú vzdialenosť medzi nimi a občanmi riešením tejto 
významnej štrukturálnej problematiky, ktorá sa ich dotýka, a mali by preto presadzovať 
európske porozumenie, transparentnosť, zodpovednosť a súdržnosť tým, že rozhodovacie 
orgány EÚ budú na jednom mieste;

O. keďže v mnohých členských štátoch je sídlo národného parlamentu stanovené buď
v ústave alebo zákonom a keďže Európsky parlament je spoluzákonodarcom európskeho 
práva a môže podľa článku 48 Lisabonskej zmluvy predkladať pozmeňujúce návrhy
k zmluvám;

P. keďže 6 % rozpočtu EÚ je určených na administratívne účely a keďže Európska únia
s pomerne malým prevádzkovým rozpočtom na 500 miliónov obyvateľov musí v tomto 
čase krízy ísť príkladom a čo najviac racionalizovať svoj rozpočet bez toho, aby to malo 
vplyv na riadne fungovanie Európskeho parlamentu, pričom treba mať na pamäti, že 
nemožno ignorovať zvýšenie efektívnosti v prípade existencie jediného sídla;

1. žiada administratívu, aby vykonala objektívnu analýzu nákladov na jednotlivé pracoviská,
a to vrátane sídla Parlamentu; zdôrazňuje, že táto analýza by sa mala týkať štrukturálnych 
nákladov počas prebiehajúceho obdobia, ako aj v budúcom viacročnom finančnom rámci 
(budovy, údržba a opravy, bezpečnosť, poistenie, energia, cesty, logistika atď.);

2. vyzýva príslušné oddelenia, aby posúdili dohodu medzi luxemburskými orgánmi
a Európskym parlamentom, najmä pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa počtu 
zamestnancov prítomných v Luxemburgu, a to so zreteľom na potreby Parlamentu; 
domnieva sa, že toto posúdenie by malo zahŕňať analýzu a porovnania týkajúce sa 
najefektívnejšieho umiestnenia útvarov Parlamentu, pretože Parlament môže mať 
prospech z umiestnenia niektorých z týchto útvarov mimo svojho hlavného sídla;

3. domnieva sa, že hoci je umiestnenie sídiel inštitúcií EÚ zakotvené v zmluvách, článok 48 
ZEÚ umožňuje navrhnúť zmenu zmlúv;
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4. opakuje svoju výzvu uvedenú v uznesení z 23. októbra 2013 o pozícii Rady k návrhu 
všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, aby členské štáty 
prehodnotili otázku jedného sídla Európskeho parlamentu a jeho pracovísk v rámci 
budúcej revízie zmluvy, a to zmenou protokolu č. 6.
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