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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na to, že Parlament opakovane trojštvrtinovou väčšinou hlasov hlasoval 
v prospech ukončenia svojej roztrieštenosti na tri pracoviská, napr. v uznesení 
z 23. októbra 2012 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie 
na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely1, v uznesení zo 6. februára 2013 o usmerneniach 
pre rozpočtový postup na rok 2014 – iné oddiely ako oddiel Komisia2 a v rozhodnutí 
z 10. mája 2012 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie 
za rozpočtový rok 210, oddiel 1 – Európsky parlament3,

A. keďže v odhadoch Parlamentu na rok 2014 sa uvádza celkový rozpočet 
1 808 144 206 EUR, z čoho priame náklady na roztrieštenie sa odhadujú 
na 180 000 000 EUR;

B. keďže čas vynaložený v roku 2011 na mesačné cesty na štvordňové zasadnutia 
zodpovedal 69 562 dňom v prípade úradníkov a ostatných zamestnancov a 31 316 dní 
v prípade akreditovaných asistentov poslancov, pričom náklady predstavovali 
16 652 490 EUR v prípade a ostatných zamestnancov a 5 944 724 EUR v prípade 
akreditovaných asistentov poslancov;

C. keďže tieto čísla neukazujú cestovné náklady zamestnancov politických skupín (podľa 
odhadov to bude prinajmenšom ďalších 5 mil. EUR) alebo zamestnancov iných inštitúcií 
EÚ zúčastňujúcich sa na zasadnutiach, ani nezohľadňujú iné náklady spojené 
s roztrieštením, ako je strata pracovného času, súvisiace platby za nadčasy, dodatočne 
náklady vzniknuté zamestnancom, napr. náklady na opatrovanie detí, a prípadné rozdiely 
v nákladoch na cesty poslancov EP (ktoré celkovo v roku 2012 dosiahli 72 103 309 EUR) 
vyplývajúce z využitia rozdielnych dopravných prostriedkov a trás, ktoré si musia zvoliť, 
aby sa dostali na jednotlivé pracoviská;

1. žiada správu, aby uskutočnila analýzu úspor, ktoré by sa mohli dosiahnuť, ak by mal 
Parlament iba jedno pracovisko; požaduje, aby v záujme určenia úspor prinášajúcich 
väčšiu efektívnosť táto analýza zahrňovala nielen štrukturálne náklady (budovy, údržba, 
bezpečnosť, poistenie, energie, vplyv na životné prostredie, cesty, logistika, reštaurácie 
atď.), ale aj vedľajšie náklady;

2. súhlasí s názorom, že Parlament by fungoval účinnejšie a nákladovo efektívnejšie, ak by 
bol umiestnený na jednom mieste; rozhodol sa preto navrhnúť zmeny zmluvy 
podľa článku 48 Zmluvy o EÚ.

                                               
1 Prijaté texty P7_TA(2012)0359.
2 Prijaté texty P7_TA(2013)0048.
3 Prijaté texty P7_TA(2012)0155.


