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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju oddanih glasov o prenehanju razpršenosti Parlamenta na tri kraje dela, npr. 
v resolucijah z dne 23. oktobra 2012 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna 
Evropske unije za proračunsko leto 2013 – vsi oddelki1 in z dne 6. februarja 2013 o 
smernicah za proračunski postopek za leto 2014 – drugi oddelki, razen Komisije2, ter 
sklepa z dne 10. maja 2012 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske 
unije za proračunsko leto 2010, oddelek I – Evropski parlament3,

A. ker protokol 6 k pogodbama določa, da ima Parlament sedež v Strasbourgu, medtem ko se 
njegovi odbori sestajajo v Bruslju, generalni sekretariat pa ostaja v Luxembourgu;

B. ker so od začetka sedanjega zakonodajnega obdobja posamezni odbori ter plenarna 
skupščina od uprave Evropskega parlamenta večkrat izrecno zahtevali, naj pripravi 
izčrpne, natančne in zanesljive ocene dodatnih stroškov za vsakega od treh krajev dela;

C. ker po ocenah Parlamenta skupni proračun za leto 2014 znaša 1.808.144.206 EUR, 
stroški, ki so neposredno povezani z geografsko razpršitvijo, pa od 169 milijonov EUR do 
204 milijone EUR, in ker je bila ta ocena potrjena v skupnem poročilu delovne skupine 
predsedstva in Odbora za proračun za leto 2012, saj so stroški stavb v Strasbourgu, ki naj 
bi po predvidevanjih znašali 148 milijonov EUR, narasli za 25 milijonov EUR zaradi letne 
amortizacije, ki jo je treba vračunati po nakupu omenjenih stavb; ker Parlament nima 
drugih posodobljenih podatkov o stroških v treh krajih dela – razen hipotetične študije 
generalnega sekretarja o stroških združitve krajev dela, ki jo je ta 30. avgusta 2013 
predložil v odgovor na zahteve iz odstavka 10 resolucije Parlamenta z dne 
6. februarja 2013 o smernicah za proračunski postopek za leto 2014 in o dodatnih stroških 
sedeža v Strasbourgu, ocenjenih na 103 milijone EUR, zaradi katerih bi skupni stroški ob 
upoštevanju stroškov amortizacije in neuporabljenih prostorov, kot jih je ocenila skupna 
delovna skupina, narasli na 156 milijonov EUR; ker so zneski iz poročila generalnega 
sekretarja predsedstvu iz septembra 2002 najnovejši razpoložljivi ocenjeni skupni stroški, 
to poročilo pa je potrdila tudi skupna delovna skupina predsedstva in Odbora za proračun 
v poročilu o proračunu Parlamenta za leto 2012, v katerem je tej oceni prištela še letne 
stroške amortizacije za kupljene stavbe;

D. ker so leta 2011 uradniki in drugi uslužbenci za mesečna potovanja na štiridnevna 
plenarna zasedanja porabili 69.562 dni, akreditirani parlamentarni pomočniki pa 31.316 
dni, strošek tega pa je znašal 16.652.490 EUR za uradnike in druge uslužbence ter 
5.944.724 EUR za akreditirane parlamentarne pomočnike;

E. ker ti zneski ne vključujejo stroškov, ki jih imajo uslužbenci drugih institucij EU zaradi 
udeležbe na zasedanjih, prav tako pa ne vključujejo potnih stroškov političnih skupin in 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0359.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0048.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0155.
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posrednih stroškov zaposlenih, kot so izgubljen delovni čas, izplačila nadur in morebitne 
razlike v potnih stroških poslancev (ki so v letu znašali 72.103.309 EUR);

F. ker odgovor Odboru za proračunski nadzor med pripravami za razrešnico Evropskemu 
parlamentu za leto 2011 ne vsebuje ocene morebitnega prihranka, ampak le delno oceno 
dodatnih stroškov sedeža v Strasbourgu; ker teh ocenjenih 55 milijonov EUR ne vključuje 
mnogih proračunskih vrstic iz predhodnih in naknadnih ocen, zlasti stroškov obdelave 
podatkov, opreme in premičnin, potnih stroškov političnih skupin in drugih morebitnih 
prihrankov, vezanih na izgubo časa zaradi potovanja (skupno 68 milijonov EUR); ker je ta 
ocena v številnih proračunskih vrsticah nižja kot predhodne in naknadne ocene, ne da bi 
bila dana razlaga za to (skupno 25 milijonov EUR);

G. ker nobena od teh ocen ne vključuje dodatnih stroškov geografske razpršenosti Parlamenta 
od drugih institucij Evropske unije, zlasti Komisije in Sveta, predstavništev držav članic 
EU, novinarjev in predstavnikov civilne družbe;

H. ker je ekonomski vpliv Parlamenta na mesto in pokrajino Strasbourg majhen v primerjavi 
z vplivom drugih evropskih organov, ki imajo tam stalne zaposlene, saj prispeva le 223 
delovnih mest v primerjavi s skoraj 3.000 stalno zaposlenimi v Svetu Evrope in dodatnimi 
4.000 zaposlenimi v Eurocorpsu, na Evropskem sodišču za človekove pravice, na 
televizijski mreži Arte in v diplomatskih službah, kar za Strasbourg pomeni 
17 milijonov EUR prihodka od sedeža EP ter približno 400 milijonov EUR od drugih 
organov1, ki redno in stalno prispevajo k lokalnemu gospodarstvu;

I. ker člen 341 PDEU in protokol 6, ki je priložen pogodbama, določata, da o sedežu 
institucij Unije soglasno odločajo države članice in da ima Parlament sedež v Strasbourgu, 
kjer poteka 12 mesečnih plenarnih zasedanj, vključno s proračunskim, da dodatna 
plenarna zasedanja potekajo v Bruslju ter da generalni sekretariat in njegove službe 
ostajajo v Luxembourgu;

J. ker tri četrtine poslancev meni, da bi moral EP najti način za precejšnje strukturno 
varčevanje, k temu pa lahko pripomore ponovna ocena geografske razpršenosti krajev 
dela s ponazoritvijo stroškov, vezanih na Bruselj, Luxembourg in Strasbourg, 
predstavljenih v pregledni in verodostojni obliki ter v skladu s standardi, ki se jih 
pričakuje od pomembnega javnega organa;

K. ker so zgodovinski razlogi za to, da imajo evropske institucije stalne sedeže v 
Strasbourgu, dobro znani, na primer Evropsko sodišče za človekove pravice in Svet 
Evrope, in čeprav je Evropska skupščina/Parlament na začetku iz praktičnih razlogov 
uporabljala prostore Sveta Evrope, pa izbira Bruslja za sedež Evropske komisije in Nata 
kaže težnjo EU k postopnemu poenotenju celine v blaginji in varnosti;

L. ker umestitev sozakonodajalcev EU v isti kraj ne spodkopava tradicije policentrizma, ki je 
bistven del evropskega projekta, ampak pomembno prispeva k učinkovitosti in 
preglednosti v korist državljanov EU;

                                               
1 Ekonomski učinek navzočnosti evropskih institucij v Strasbourgu, skupina EDR CityConsult Médiascopie, 
januar 2011.
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M. ker je v evropskem letu državljanov primerno pokazati, da se njihov glas ne le sliši, 
temveč da njihovi neposredno izvoljeni predstavniki ukrepajo v njihovem imenu, da se 
končajo mesečna potovanja med kraji dela EP;

N. ker morajo institucije EU narediti vse za nadaljnjo politično integracijo in premostiti 
občuteno oddaljenost od državljanov, tako da se soočijo s tem resnim strukturnim 
vprašanjem, ter spodbujati razumevanje, preglednost, odgovornost in doslednost tako, da 
bodo vsi organi odločanja EU v istem kraju;

O. ker je v mnogih državah članicah sedež parlamenta določen z ustavo ali zakonom in ker je 
Evropski parlament sozakonodajalec evropskega prava in lahko v skladu s členom 48 
Lizbonske pogodbe zahteva spremembe evropskih pogodb;

P. ker je 6 % proračuna EU namenjenega za upravne zadeve in ker mora biti Evropska unija 
z razmeroma majhnim operativnim proračunom za 500 milijonov prebivalcev zgled v tem 
kriznem času s čim večjo racionalizacijo porabe brez ogrožanja ustreznega delovanja 
Evropskega parlamenta, pri čemer večje učinkovitosti, ki bi jo prinesel enotni sedež, ni 
mogoče prezreti;

1. poziva upravo, naj opravi objektivno analizo stroškov za posamezni kraj dela, vključno s 
sedežem; poudarja, da je treba v tej analizi opredeliti strukturne stroške za tekoče obdobje 
ter za obdobje prihodnjega večletnega finančnega okvira (objekti, vzdrževanje in 
popravila, varnost, zavarovanje, energija, potovanja, logistika);

2. poziva zadevne službe, naj ocenijo sporazum med luksemburškimi oblastmi in Evropskim 
parlamentom, zlasti v zvezi s številom zaposlenih, ki morajo delati v Luxembourgu, in pri 
tem upoštevajo potrebe Parlamenta; meni, da mora ta ocena vsebovati analizo in 
primerjavo najbolj učinkovitih lokacij služb Parlamenta, saj bi mogoče ta imel korist od 
tega, da so nekatere službe zunaj kraja glavnega sedeža;

3. meni, da sicer sedeže institucij EU določata pogodbi, vendar člen 48 PEU omogoča 
vložitev predlogov za spremembo pogodb;

4. ponavlja svoj poziv iz resolucije z dne 23. oktobra 2012 o stališču Sveta o predlogu 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, naj države članice pri 
prihodnjem pregledu Pogodbe znova preučijo vprašanje sedeža in krajev dela Parlamenta 
ter spremenijo protokol 6.
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