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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na své opakované hlasování tříčtvrteční většinou hlasů pro ukončení 
roztříštěnosti Parlamentu do třech pracovních míst, např. na své usnesení ze dne 23. října 
2012 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 
– všechny oddíly1 a ze dne 6. února 2013 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2014 
– oddíly jiné než Komise2, a na své rozhodnutí ze dne 10. května 2012 o udělení
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl I 
– Evropský parlament3,

A. vzhledem k tomu, že odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2014 stanovil celkový 
objem rozpočtu na 1 808 144 206 EUR, přičemž náklady přímo související s roztříštěností 
instituce jsou odhadovány na 180 000 000 EUR;

B. vzhledem k tomu, že čas vynaložený v roce 2011 na každoměsíční cesty na čtyřdenní 
plenární dílčí zasedání představoval 69 562 dnů u úředníků a ostatních zaměstnanců a    
31 316 dnů u akreditovaných parlamentních asistentů, zatímco náklady činily u úředníků 
a ostatních zaměstnanců 16 652 490 EUR a u akreditovaných parlamentních asistentů         
5 944 724 EUR;

C. vzhledem k tomu, že do těchto údajů nejsou zahrnuty náklady na cestu pracovníků 
politických skupin (které podle odhadu činí přinejmenším dalších 5 milionů EUR), nebo 
pracovníků dalších orgánů a institucí EU, kteří se účastní dílčích zasedání, ani se neberou 
v úvahu další náklady související s roztříštěností instituce, jako jsou ztráta pracovní doby, 
přesčasové hodiny, další náklady vzniklé zaměstnancům, např. náklady na domácí 
opatrovnice dětí, a případné rozdíly v nákladech na cesty poslanců EP (které dosáhly        
v roce 2012 celkové výše 72 103 309 EUR) vyplývající z použití různých dopravních 
prostředků a tras, které je třeba zvolit, aby se dostali na jedno z pracovních míst;

1. žádá správu, aby provedla analýzu úspor, kterých by mohlo být dosaženo, kdyby měl 
Parlament pouze jedno pracovní místo; žádá, aby v zájmu zjištění úspor, které mohou vést 
k vyšší efektivitě, tato analýza zahrnovala nejen strukturální náklady (budovy, údržba, 
bezpečnost, pojištění, energie, vliv na životní prostředí, cesty, logistika, restaurace atd.), 
ale také náklady vedlejší;

2. souhlasí s názorem, že by Parlament fungoval účinněji a byl nákladově efektivnější, 
kdyby byl umístěn v jednom místě; rozhodl se proto navrhnout změny Smlouvy podle 
článku 48 Smlouvy o EU.

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0359.
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0048.
3 Přijaté texty, P7_TA(2012)0155.


