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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā atkārtoto ¾ vairākuma balsojumu par Parlamenta izkliedētības, atrodoties 
trijās darba vietās, izbeigšanu, kas minēta, piemēram, Parlamenta 2012. gada 23. oktobra 
Rezolūcijā par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2013. finanšu gada 
vispārējā budžeta projektu — visām tā iedaļām1 un 2013. gada 6. februāra Rezolūcijā par 
2014. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm — iedaļām, kas neattiecas uz Komisiju2, 
un 2012. gada 10. maija Lēmumā par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā 
budžeta izpildes apstiprināšanas I iedaļu — Eiropas Parlaments3,

A. tā kā Parlamenta aprēķinātais 2014. gada vispārējais budžets ir EUR 1 808 144 206 un tā 
kā tā izmaksas, kas saistītas ar izkliedētību, ir aprēķinātas EUR 180 000 000 apmērā;

B. tā kā 2011. gadā ierēdņu un citu darbinieku ikmēneša ceļojumos uz četru dienu ilgām 
plenārsēdēm patērētais laiks bija 69 562 dienas, akreditētu deputātu palīgu —
31 316 dienas, izmaksājot ierēdņiem un citiem darbiniekiem EUR 16 652 490 un 
akreditētiem deputātu palīgiem — EUR 5 944 724;

C. tā kā šie skaitļi neattiecas uz politisko grupu locekļu ceļojumu izdevumiem (pēc 
aprēķiniem vismaz papildu EUR 5 miljoni) vai citu ES iestāžu darbinieku, kas apmeklē 
sesijas sēdes, izdevumiem, nedz arī tiek ņemtas vērā citas izmaksas, kas saistītas ar iestāžu 
izkliedētību, piemēram, darba laika zudumu, virsstundu maksājumiem, papildu izmaksām 
darbiniekiem, piemēram, bērnauklēm, un Parlamenta deputātu ceļojumu izdevumu 
potenciālajām atšķirībām (2012. gadā kopēji izmaksājot EUR 72 103 309), kas radušās 
atkarībā no dažādajiem transporta veidiem un maršrutiem, kuri bija jāizmanto, lai nokļūtu 
katrā darba vietā,

1. pieprasa, lai administrācija analizē ietaupījumus, kurus varētu gūt, ja Parlamentam būtu 
tikai viena darbavieta; lai noteiktu ietaupījumus, kas rodas no lielākas efektivitātes, 
pieprasa ietaupījumos iekļaut ne tikai strukturālas izmaksas (ēkas, apsaimniekošana, 
drošība, apdrošināšana, enerģētika, vides ietekme, ceļošana, loģistika, restorāni utt.), bet 
arī papildu izdevumus;

2. atzīst, ka Parlamenta darbs būtu efektīvāks un izmaksu ziņā lietderīgāks, ja tas atrastos 
tikai vienā vietā; tādēļ nolemj ierosināt Līguma grozījumus saskaņā ar LES 48. pantu.

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0359.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0048.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0155.


