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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į faktą, jog pakartotinai trijų ketvirtadalių balsų dauguma balsuota už tai, 
kad būtų panaikintas Parlamento būstinės išsklaidymas į tris darbo vietas, pavyzdžiui, 
2012 m. spalio 23 d. Parlamento rezoliucijoje „Dėl Tarybos pozicijos dėl Europos 
Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto. Visi skirsniai“1 ir 2013 m. 
vasario 6 d. rezoliucijoje „2014 m. biudžeto sudarymo procedūros gairės. Kiti skirsniai, 
išskyrus su Komisija susijusį skirsnį“2, taip pat 2012 m. gegužės 10 d. Parlamento 
sprendime „Dėl 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos 
Parlamentas“3,

A. kadangi Parlamento 2014 m. sąmatoje numatytas bendrasis biudžetas yra 
1 808 144 206 EUR, iš kurių su darbo vietų išsklaidymu susijusios išlaidos sudaro 
180 000 000 EUR;

B. kadangi laikas, kurį 2011 m. pareigūnai ir kiti tarnautojai sugaišo kas mėnesį 
vykstančioms kelionėms į keturių dienų plenarines sesijas sudarė 69 562 dienas, o 
akredituoti Parlamento narių padėjėjai šioms kelionėms sugaišo 31 316 dienų, ir minėtos 
pareigūnų bei kitų tarnautojų kelionės kainavo 16 652 490 EUR, o akredituotų Parlamento 
narių padėjėjų – 5 944 724 EUR;

C. kadangi šie skaičiai neatspindi, kiek kainuoja frakcijų personalo kelionės (apskaičiuota, 
kad jos papildomai turėtų kainuoti bent 5 mln. EUR) arba kitų ES institucijų darbuotojų, 
dalyvaujančių plenarinėse sesijose, kelionės, be to, jie neatspindi ir kitų su darbo vietų 
išsklaidymu susijusių sąnaudų, pavyzdžiui, su darbo laiko praradimu ir su tuo susijusiu 
apmokėjimu už dirbtus viršvalandžius, papildomų išlaidų, kurias patyrė personalas, 
pavyzdžiui, dėl to, kad reikėjo samdyti aukles jų vaikams prižiūrėti namuose, ir galimų 
Parlamento narių kelionių išlaidų skirtumų (kurie 2012 m. iš viso sudarė 
72 103 109 EUR), atsirandančių dėl to, kad, norėdami patekti į darbo vietą, jie turi 
naudotis skirtingomis transporto priemonėmis ir vykti skirtingais maršrutais;

1. prašo administracijos išanalizuoti, kiek galima būtų sutaupyti, jei būtų tik viena 
Parlamento darbo vieta; prašo, kad, siekiant nustatyti galimybes sutaupyti dėl didesnio 
veiksmingumo, ši analizė apimtų ne tik struktūrines sąnaudas (pastatai, priežiūra, 
saugumas, draudimas, energija, poveikis aplinkai, kelionė, logistika, restoranai ir kt.), bet 
ir papildomas sąnaudas;

2. pritaria nuomonei, kad turėdamas vieną būstinę Parlamentas dirbtų veiksmingiau ir 
taupiau; todėl nusprendžia siūlyti Sutarties pakeitimus pagal SESV 48 straipsnį.

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0359.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0048.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0155.


