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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając liczne głosowania, w których Parlament większością 3/4 głosów 
opowiedział się za położeniem kresu rozproszeniu Parlamentu w trzech miejscach pracy, 
w szczególności w rezolucji z dnia 23 października 2012 r. w sprawie stanowiska Rady 
dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 –
wszystkie sekcje1, w rezolucji z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących 
budżetu na rok 2014 – sekcje inne niż Komisja2, a także w decyzji z dnia 10 maja 2012 r. 
w sprawie udzielenie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 
rok budżetowy 2010, sekcja 1 – Parlament Europejski3,

A. mając na uwadze, że preliminarz Parlamentu na rok 2014 przewiduje ogólny budżet w 
wysokości 1 808 144 206 EUR, z czego koszty bezpośrednio związane z rozproszeniem 
szacowane są na 180 000 000 EUR;

B. mając na uwadze, że czas przeznaczony w 2011 r. na comiesięczne podróże na 
czterodniowe sesje plenarne wyniósł 69 562 dni dla urzędników i innych pracowników 
oraz 31 316 dla akredytowanych asystentów parlamentarnych, co stanowi koszt w 
wysokości 16 652 490 dla urzędników i innych pracowników oraz 5 944 724 EUR dla 
akredytowanych asystentów parlamentarnych;

C. mając na uwadze, że kwoty te nie obejmują kosztów podróży personelu grup politycznych 
(szacowany co najmniej na kolejnych 5 mln EUR) ani kosztów podróży personelu innych 
instytucji UE uczestniczących w posiedzeniach Parlamentu, ani nie uwzględniają innych 
kosztów związanych z rozproszeniem miejsc pracy, takich jak strata godzin pracy, 
płatności związane z godzinami nadliczbowymi, dodatkowe koszty związane z 
personelem, np. z opieką nad dziećmi, oraz ewentualne różnice w kosztach podróży 
posłów (które w 2012 r. wyniosły ogółem 72 103 309 EUR) i są spowodowane tym, że 
posłowie muszą korzystać z różnych środków transportu i obierać różne trasy, aby udać 
się do miejsca pracy;

1. zwraca się do administracji o zbadanie, ile można by zaoszczędzić, gdyby Parlament miał 
jedno miejsce pracy; domaga się, aby w celu wskazania najbardziej opłacalnych 
oszczędności, badanie to objęło nie tylko koszty strukturalne (budynki, konserwacja, 
bezpieczeństwo, ubezpieczenie, energia, oddziaływanie na środowisko, podróże, 
logistyka, restauracje itp.), lecz również koszty dodatkowe;

2. zgadza się co do tego, że Parlament pracowałby bardziej wydajnie i racjonalnie, gdyby 
obradował w jednym miejscu; proponuje w związku z tym, aby zmienić Traktat na 
podstawie art. 48 TUE.

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0359.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0048.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0155.


