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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til, at Budgetudvalget gentagne gange med et ¾-flertal har stemt for at gøre 
en ende på Parlamentets spredning ud på tre tjenestesteder, f.eks. i sine afgørelser af 23. 
oktober 2012 om Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige 
budget for regnskabsåret 2011 – alle sektioner1 og 6. februar 2013 om retningslinjerne for 
2013-budgetproceduren – øvrige sektioner undtagen Kommissionen2 og i sin afgørelse af 
10. maj 2012 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige 
budget for regnskabsåret 2010, Sektion I – Europa-Parlamentet3,

A. der henviser til, at Parlamentets overslag for 2014 fastsatte det samlede budget til 1 808 
144 206 EUR med omkostninger direkte relateret til spredningen anslået til 180 000 000 
EUR;

B. der henviser til, at den månedlige rejse til den firedages mødeperiode i 2011 var på 69 562 
dage for tjenestemænd og øvrige ansatte og 31 316 dage for akkrediterede parlamentariske 
assistenter og kostede 16 652 490 EUR for tjenestemænd og øvrige ansatte og 5 944 724 
EUR for akkrediterede parlamentariske assistenter;

C. der henviser til, at disse tal ikke viser udgifterne til rejser for de politiske gruppers ansatte 
(anslået til at være mindst 5 millioner EUR ekstra) eller for personale fra de andre EU-
institutioner, der deltager i mødeperioderne; de tager heller ikke hensyn til andre 
spredningsrelaterede omkostninger, såsom tab af arbejdstid, relateret overarbejdsbetaling, 
meromkostningerne for personalet, f.eks. til babysittere og de potentielle forskelle i 
medlemmerne af Europa-Parlamentets rejseudgifter (der i 2012 udgjorde i alt 72 103 309 
EUR) som følge af de forskellige transportformer og veje for at komme frem til hvert 
tjenestested;

1. anmoder administrationen om en analyse af, hvad der kan spares, hvis Parlamentet kun 
havde ét tjenestested; anmoder om, at for at identificere besparelser ved større effektivitet, 
bør analysen ikke blot omfatte strukturomkostninger (bygninger, vedligeholdelse, 
sikkerhed, forsikring, energi, miljøbelastning, rejser, logistik, restauranter osv.), men også 
dermed forbundne ekstraomkostninger;

2.  er enig i, at Europa-Parlamentet ville være mere effektivt og omkostningseffektivt, hvis 
det var placeret på et enkelt sted; foreslår derfor traktatændringer i henhold til artikel 48 i 
TEU.

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0359.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0048.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0155.


