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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie constitutionele 
zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien het feit dat het Parlement zich herhaaldelijk met een drievierdemeerderheid heeft 
uitgesproken voor een beëindiging van zijn verspreiding over drie werklocaties, 
bijvoorbeeld in zijn resoluties van 23 oktober 2012 over het standpunt van de Raad over 
het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 -
alle afdelingen1 en van 6 februari 2013 over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 
2014 - overige afdelingen2, en in zijn Besluit van 10 mei 2012 over het verlenen van 
kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2010, afdeling I - Europees Parlement3,

A. overwegende dat in de ramingen van het Parlement voor 2014 de algemene begroting op 1 
808 144 206 EUR wordt geschat, en dat de kosten met betrekking tot de spreiding worden 
geraamd op 180 000 000 EUR;

B. overwegende dat in 2011 ambtenaren en andere personeelsleden 69 562 dagen hebben 
besteed aan reizen naar de vierdaagse plenaire vergaderperioden en geaccrediteerde 
parlementaire medewerkers 31 316 dagen, met een kostprijs van 16 652 490 EUR voor 
ambtenaren en andere personeelsleden en 5 944 724 EUR voor geaccrediteerde 
parlementaire medewerkers;

C. overwegende dat de reiskosten van de personeelsleden van de fracties (die worden geschat 
op ten minste 5 miljoen EUR) en van personeelsleden van andere EU-instellingen die de 
vergaderperioden bijwonen niet zijn opgenomen in deze berekeningen, die eveneens geen 
rekening houden met andere kosten die samenhangen met de verspreiding, zoals het 
verlies van werktijd, de betaling van overuren, bijkomende kosten voor personeelsleden 
(bijvoorbeeld voor kinderopvang) en mogelijke verschillen met betrekking tot de 
reiskosten van de EP-leden (die in 2012 in totaal 72 103 309 EUR bedroegen) als gevolg 
van de verschillende vervoersmiddelen en routes voor iedere werklocatie;

1. verzoekt de administratie een analyse uit te voeren van de besparingen die kunnen worden 
gedaan indien het Parlement slechts één werklocatie had; vraagt dat in het kader hiervan 
niet enkel rekening wordt gehouden met structurele kosten (gebouwen, onderhoud, 
veiligheid, verzekering, energie, impact op het milieu, vervoer, logistiek, restaurants, 
enz.), maar eveneens met bijkomende kosten, om besparingen te identificeren als gevolg 
van een grotere doeltreffendheid;

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het Parlement doeltreffender en kosteneffectiever zou 
zijn indien het slechts op één plaats gevestigd zou zijn; besluit daarom 
verdragsherzieningen voor te stellen op grond van artikel 48 van het VEU.

                                               
1 Aangenomen teksten P7_TA(2012)0359.
2 Aangenomen teksten P7_TA(2013)0048.
3 Aangenomen teksten P7_TA(2012)0155.


