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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel arra, hogy a Parlament három helyszínen való munkavégzésének megszüntetése 
mellett ismételten a képviselők többsége – háromnegyede – tette le a voksát, úgymint az 
Európai Unió 2013. pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről szóló 
2012. október 23-i állásfoglalásában1, a 2014. évi költségvetési eljárásra – a Bizottságon 
kívüli egyéb szakaszok – vonatkozó iránymutatásokról szóló 2013. február 6-i 
állásfoglalásában2 és az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetése I. szakaszának (Európai Parlament) végrehajtása alóli mentesítésről szóló
2012. május 10-i határozatában3,

A. mivel a Parlament becslése szerint a 2014. évi általános költségvetés összege 
1 808 144 206 euró, a három munkahelyszínen való megosztott működés közvetlen 
költségei pedig 180 000 000 euróra tehetők;

B. mivel 2011-ben a négynapos plenáris ülésekkel kapcsolatos havonkénti utazások a 
tisztviselők és más alkalmazottak esetében 69 562 napot, az akkreditált parlamenti 
asszisztensek esetében 31 316 napot vettek igénybe, melyek költsége a tisztviselők és más 
alkalmazottak esetében 16 652 490 euró, az akkreditált parlamenti asszisztensek esetében 
pedig 5 944 724 euró volt;

C. mivel e számok nem tartalmazzák a képviselőcsoportok személyzetének (legalább további 
5 millió euróra tehető), illetve a többi intézmény ülésekre kiküldött munkatársainak 
utazási költségét, valamint nem veszik figyelembe a megosztott működéssel kapcsolatos 
egyéb kiadásokat (munkaidő-veszteség, vonatkozó túlóradíjak kifizetése, a személyzetre 
háruló egyéb költségek, pl. a gyermekfelügyelet díja) és az EP-képviselők utazási 
költségeiben potenciálisan jelentkező, az egyes munkahelyekre való eljutáshoz igénybe 
vett különböző közlekedési eszközökből adódó különbségeket (e költségek 2012-ben 
72 103 309 eurót tettek ki);

1. kéri a hivatali szerveket annak megvizsgálására, hogy mekkora megtakarítás lenne 
elérhető akkor, ha a Parlament egyetlen munkahelyszínen végezné tevékenységét; kéri, 
hogy a nagyobb hatékonyság érdekében eszközlendő megtakarítási lehetőségek felmérése 
során ne csak a strukturális költségeket (épületek, karbantartás, biztonság, biztosítás, 
energia, környezeti hatás, utazások, logisztika, éttermek stb.) vegyék figyelembe, hanem a 
járulékos költségeket is;

2. egyetért azzal, hogy a Parlament működése eredményesebbé és költséghatékonyabbá 
válna, ha egyetlen munkahelyszínen végezné munkáját; ezért úgy határoz, hogy javasolja 
az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének módosítását.

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0359.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0048.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0155.


