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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τις επανειλημμένες ψηφοφορίες του με πλειοψηφία των τριών τετάρτων 
των μελών του, για τον τερματισμό της διασποράς του Κοινοβουλίου στους τρεις τόπους 
εργασίας, π.χ. στα ψηφίσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη θέση του 
Συμβουλίου στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
οικονομικό έτος 2013 - όλα τα τμήματα1 και της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2014 - τμήματα πλην 
της Επιτροπής2, και στην απόφασή του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με την απαλλαγή 
όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2010, Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο3,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις του Κοινοβουλίου για το 2014 τοποθετούν τον
συνολικό προϋπολογισμό σε  ύψος 1.808.144.206 ευρώ, με τις δαπάνες που σχετίζονται 
άμεσα με τη διασπορά στο ύψος των 180.000.000 ευρώ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος που χρειάστηκε το 2011, για τα μηνιαία ταξίδια στην 
τετραήμερη περίοδο συνόδου ήταν 69.562 ημέρες για τους υπαλλήλους και το λοιπό
προσωπικό, και 31.316 ημέρες για τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς, με 
κόστος € 16.652.490 για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό και € 5.944.724 για 
τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά δεν δείχνουν το κόστος ταξιδιού του
προσωπικού των πολιτικών ομάδων (υπολογίζεται τουλάχιστον ένα επιπλέον ποσό 5 
εκατομμυρίων ευρώ), ή του προσωπικού των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ που 
συμμετέχουν στις συνόδους, και δεν λαμβάνουν υπόψη άλλες δαπάνες που συνδέονται με 
τη διασπορά των εδρών, όπως η απώλεια του χρόνου εργασίας, οι σχετικές πληρωμές 
υπερωριών, οι πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν για το προσωπικό, π.χ. για παιδική 
μέριμνα κατά την απουσία των γονέων, καθώς και τις πιθανές διαφορές στο κόστος 
μετακίνησης των ΒΕΚ (τα οποία ανήλθαν σε  72.103.309 ευρώ το 2012) που προκύπτουν 
από τα διάφορα μέσα μεταφοράς και τις διαδρομές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από 
και προς τους τόπους εργασίας·

1.  ζητεί από την Διοίκηση να διεξάγει μια ανάλυση των εξοικονομήσεων που θα μπορούσαν 
να επιτευχθούν εάν το Κοινοβούλιο είχε μόνο ένα τόπο εργασίας· ζητεί, προκειμένου να 
εντοπιστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η εξοικονόμηση πόρων, να περιλαμβάνει 
όχι μόνον τις διαρθρωτικές δαπάνες (κτήρια, συντήρηση, ασφάλεια, ασφάλιση, ενέργεια, 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ταξίδια, υλικοτεχνική υποδομή, εστιατόρια, κ.λπ.), αλλά 
επίσης και τα παρεπόμενα έξοδα·

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0359.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0048.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0155.
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2. συμφωνεί ότι το Κοινοβούλιο θα ήταν πιο αποτελεσματικό και οικονομικά 
αποτελεσματικό, εάν είχε μία μόνο έδρα· αποφασίζει συνεπώς, να προτείνει 
τροποποιήσεις της Συνθήκης σύμφωνα με το άρθρο 48 της ΣΕΕ.


