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PRIJEDLOZI

Odbor za proračune poziva Odbor za ustavna pitanja da kao nadležni odbor u prijedlog 
rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

– uzimajući u obzir svoje ponovljeno glasovanje s tročetvrtinskom većinom glasova 
izjašnjenih za prestanak podjele rada Parlamenta na tri mjesta, npr. na svoju rezoluciju od 
23. listopada 2013. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za 
financijsku godinu 2013. – svi dijelovi1 i od 6. veljače 2013. o smjernicama za 
proračunski postupak za 2014. – drugi dijelovi osim Komisije2 i na svoju odluku od 10. 
svibnja 2012. o davanju razrješnice u vezi s  provedbom općeg proračuna Europske unije 
za financijsku godinu 2010., Pojedinačni proračun I. - Europski parlament3,

A. budući da je procjenom prihoda i rashoda Parlamenta određen cjelokupni proračun za 
2014. u iznosu od 1 808 144 206 EUR, pri čemu su troškovi izravno povezani s podjelom 
rada Parlamenta na tri mjesta procijenjeni na 180 000 000 EUR,

B. budući da se vrijeme u 2011. utrošeno na putovanja na četverodnevna mjesečna zasjedanja 
popelo na 69 562 dana za službenike i druge djelatnike tj. na 31 316 dana za akreditirane 
parlamentarne asistente, što je prouzročilo troškove od 16 652 490 EUR za službenike i 
druge djelatnike i 5 944 724 EUR za akreditirane parlamentarne asistente,

C. budući da ti podaci ne uključuju troškove putovanja osoblja klubova zastupnika (za koje 
se procjenjuje da iznose barem još 5 milijuna EUR) ili osoblja iz drugih europskih 
institucija koje sudjeluje na sjednicama te da ne uzimaju u obzir ostale troškove koji 
proizlaze iz postojanja nekoliko mjesta rada, kao što su gubitak radnog vremena, 
prekovremeni rad, dodatni troškovi osoblja npr. za usluge dadilja, kao i moguće razlike u 
putnim troškovima zastupnika (koji su u 2012. iznosili ukupno 72 103 309  EUR), nastale 
zbog različitih prijevoznih sredstava i ruta koje su zastupnici koristili da bi došli do mjesta 
rada,

1. traži od uprave da provede analizu uštede koja bi se mogla ostvariti kada bi Parlament 
imao samo jedno mjesto rada; traži, u cilju uštede kojom bi se postigla veća učinkovitost, 
da se analizom obuhvate ne samo strukturni troškovi (zgrade, održavanje, sigurnost, 
osiguranje, energija, utjecaj na okoliš, putovanja, logistika, restorani), nego i popratni 
troškovi;

2. slaže se da bi rad Parlamenta bio učinkovitiji i troškovno isplativiji kada bi on imao samo 
jedno mjesto rada; donosi odluku o podnošenju prijedloga izmjene Ugovora u skladu s 
člankom 48. UEU-a;

                                               
1 Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0359.
2 Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0048.
3 Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0155.


