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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av sina upprepade omröstningar med ¾-majoritet för att avsluta 
parlamentets uppdelning på tre arbetsorter, t.ex. om sina resolutioner av den 
23 oktober 2013 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna 
budget för budgetåret 2013 – alla avsnitt1 och av den 6 februari 2013 om riktlinjerna för 
budgetförfarandet 2014 – alla avsnitt utom kommissionen2 samt om sitt beslut av den 
10 maj 2012 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna 
budget för budgetåret 2010, avsnitt I – Europaparlamentet3, och av följande skäl:

A. Europaparlamentets budgetberäkning för 2014 uppgår till totalt 1 808 144 206 EUR, med 
direkta kostnader för uppdelningen beräknade till 180 000 000 EUR.

B. Den tid som 2011 gick åt till resor på grund av den månatliga förflyttningen i samband 
med plenarsammanträdet på 4 dagar uppgick till 69 562 dagar för tjänstemän och övriga 
anställda och 31 316 dagar för ackrediterade assistenter, vilket kostade 16 652 490 EUR 
för tjänstemän och övriga anställda och 5 944 724 EUR för ackrediterade assistenter.

C. I dessa siffror ingår inte resekostnaderna för de politiska gruppernas personal (uppskattad 
till minst 5 miljoner EUR) eller för personal från de andra EU-institutionerna som 
närvarar vid plenarsammanträdena, och inte heller ingår andra kostnader kopplade till 
uppdelningen såsom förlorad arbetstid, övertidsersättningar, extrakostnader för de 
anställda (t.ex. för barnvakter) eller de potentiella skillnaderna i ledamöternas 
resekostnader (som 2012 uppgick till 72 103 309 EUR) på grund av de olika transportsätt 
och resvägar som måste utnyttjas för att ta sig till de olika arbetsorterna.

1. Europaparlamentet begär att administrationen gör en analys av de besparingar som vore 
möjliga om parlamentet hade en enda arbetsort. För att man ska kunna identifiera 
besparingar för ökad effektivitet begär parlamentet att analysen ska innehålla inte bara 
strukturella kostnader (byggnader, underhåll, säkerhet, försäkringar, energi, 
miljöpåverkan, resor, logistik, restauranger, etc.) utan också därtill relaterade kostnader.

2. Europaparlamentet instämmer i att man skulle vara effektivare och mer kostnadseffektiv 
om man hade ett enda säte. Därför avser parlamentet att föreslå en fördragsändring i 
enlighet med artikel 48 i EU-fördraget.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0359.
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0048.
3 Antagna texter, P7_TA(2012)0155.


