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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju večkratnih glasovanj s tričetrtinsko večino oddanih glasov o prenehanju 
razpršenosti Parlamenta na tri kraje dela, npr. v resoluciji z dne 23. oktobra 2012 o 
stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013 –
vsi oddelki1 in z dne 6. februarja 2013 o smernicah za proračunski postopek za leto 2014 –
drugi oddelki razen Komisije2, ter Sklepa z dne 10. maja 2012 o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek I –
Evropski parlament3,

A. ker po ocenah Parlamenta za leto 2014 skupni proračun znaša 1 808 144 206 EUR, 
stroški, ki so neposredno povezani z razpršitvijo, pa 180 000 000 EUR;

B. ker so leta 2011 uradniki in drugi uslužbenci za mesečna potovanja na štiridnevna delna 
plenarna zasedanja porabili 69 562 dni, akreditirani parlamentarni pomočniki pa 31 316 
dni, strošek tega pa je znašal 16 652 490 za uradnike in druge uslužbence ter 
5 944 724 EUR za akreditirane parlamentarne pomočnike;

C. ker ti podatke ne izkazujejo stroškov potovanja osebja političnih skupin (ki po ocenah 
znašajo še nadaljnjih 5 milijonov EUR) ali osebja drugih institucij EU, ki je prisotno na 
delnih zasedanjih, niti ne upoštevajo drugih z razpršitvijo povezanih stroškov, na primer 
stroškov zaradi izgube delovnega časa, plačila s tem povezanega nadurnega dela, dodatnih 
stroškov, ki jih imajo zaposleni, npr. za varstvo otrok, ter morebitnih razlik med potnimi 
stroški poslancev (ki so leta 2012 znašali skupaj 72 103 309 EUR), ki so posledica 
uporabe različnih prevoznih sredstev in poti, potrebnih za prihod na vsaki kraj dela;

1. poziva upravo, naj pripravi analizo prihrankov, ki bi jih dosegli, če bi Parlament imel 
samo en kraj dela; poziva, naj, zato da se opredelijo prihranki zaradi večje učinkovitosti, 
analiza poleg strukturnih stroškov (objekti, vzdrževanje, varnost, zavarovanje, energija, 
vpliv na okolje, potovanja, logistika, restavracije itd.) vključuje tudi dodatne stroške;

2. se strinja, da bi bil Parlament učinkovitejši in tudi stroškovno učinkovitejši, če bi deloval 
na enem samem mestu; zato sprejema sklep, da predlaga spremembe Pogodbe na podlagi 
člena 48 PEU.

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0359.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0048.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0155.


