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SANTRAUKA
I.

Atsakydami į Europos Parlamento 2013 m. lapkričio mėn. rezoliuciją Audito

Rūmai nagrinėjo galimą ES biudžeto ekonomiją, jei Parlamentas centralizuotų
savo veiklą Briuselyje.
II.

Audito Rūmai atlikdami analizę daugiausia dėmesio skyrė dviem

pagrindiniams scenarijams:
a) persikeliama tik iš Strasbūro į Briuselį, be pasikeitimų Liuksemburge; ir
b)

taip pat persikeliama iš Liuksemburgo į Briuselį.

III. Audito Rūmai nustatė, kad persikėlimas iš Strasbūro į Briuselį leistų pasiekti
reikšmingą ekonomiją, o persikėlimas iš Liuksemburgo į Briuselį prie šios
ekonomijos prisidėtų nežymiai.
IV. Pagrindinis veiksnys, darantis poveikį galimos ekonomijos dėl persikėlimo iš
Strasbūro į Briuselį lygiui, yra iš pardavimo, nuomos ar alternatyvaus Strasbūro
pastatų panaudojimo gautos pajamos. Todėl Audito Rūmai atlikdami analizę
atskirai įvertino ekonomiją, kuri būtų gauta jei Strasbūro pastatai būtų sėkmingai
realizuoti (A sprendimas), ir ekonomiją, jei jie nebūtų realizuoti (B sprendimas).
V. Persikėlimas iš Liuksemburgo į Briuselį pareikalautų biuro patalpų Briuselyje
šiuo metu Liuksemburge dirbančiam personalui. Sprendimas, ar šias biuro
patalpas geriau pirkti (C sprendimas) ar nuomoti (D sprendimas), o taip pat
Liuksemburgo biurų pardavimo vertė, darytų poveikį ekonomijos dėl persikėlimo iš
Liuksemburgo į Briuselį lygiui. Ekonomija dėl šių dviejų sprendimų Audito Rūmų
analizėje buvo įvertinta atskirai.
VI. Audito Rūmai įvertino, kad persikėlus tik iš Strasbūro į Briuselį būtų galima
gauti 114 milijonų eurų metinę ekonomiją bei 616 milijonų eurų vienkartinę
ekonomiją, jei Strasbūro pastatai būtų sėkmingai realizuoti, arba patirti
vienkartines 40 milijonų eurų išlaidas, jei jie nebūtų realizuoti.
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VII. Persikėlus iš Liuksemburgo į Briuselį būtų galima per metus sutaupyti tik 13
milijonų eurų, jei biuro patalpos Briuselyje būtų perkamos, ir būtų patirtos 220
milijonų eurų vienkartinės išlaidos. Kitu atveju, jei biuro patalpos Briuselyje būtų
nuomojamos, būtų patirtos papildomos 16 milijonų eurų metinės išlaidos, bet būtų
gautos 476 milijonų eurų vienkartinės pajamos.
VIII. Audito Rūmų analizės patikimumo lygis nėra tas pats kaip istorinių išlaidų
audito. Visų pirma yra taikoma apytikslė pastatų vertė. Audito Rūmai atlikdami
savo analizę rėmėsi tam tikromis prielaidomis. Be koks sprendimas, ar reikia
centralizuoti veiklą, priklausys ne tik nuo finansinių argumentų, bet ir nuo kitų
veiksnių, įskaitant atsižvelgimą į galiojančias Sutarties nuostatas.
ĮVADAS
Dabartinis Europos Parlamento veiklos organizavimas
1. 1992 m. gruodžio mėn. Edinburgo Europos Vadovų Taryba susitarė dėl ES
institucijų būstinių vietos. Šis susitarimas buvo įtrauktas į Amsterdamo sutarties
priede pateiktą protokolą1, kuriame buvo nustatyta, kad Europos Parlamentas
turėtų būti pasiskirstęs į tris būstines:
a)

jo būstinė turėtų būti Strasbūre, kuriame turėtų vykti 12 plenarinių sesijų;

b)

komitetų posėdžiai ir papildomos plenarinės sesijos turėtų vykti Briuselyje;

c)

generalinis sekretoriatas ir jo padaliniai turėtų būti Liuksemburge.

2. Parlamento veikla yra organizuojama keturių savaičių ciklais. Po dviejų
savaičių parlamentinių komitetų posėdžių seka vienos savaitės politinių frakcijų
posėdžiai, po jų – vienos savaitės plenarinė sesija. Antrąją savaitę gali vykti dviejų
dienų dalinė sesija („mini plenarinė sesija“). Pirmąsias tris savaites posėdžiai

1

Amsterdamo sutartis, protokolas dėl Europos Bendrijų institucijų, tam tikrų įstaigų ir
padalinių ir Europolo būstinių vietos, vienintelis straipsnis.
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vyksta Briuselyje, o ketvirtąją savaitę, per plenarinę sesiją, – Strasbūre.
Liuksemburge dirba apie 2 500 administracijos darbuotojų. Dauguma tarnybų,
kurios yra atsakingos už tiesioginę pagalbą Parlamento nariams, yra įsikūrusios
Briuselyje, jose dirba apie 4 100 darbuotojų2. Strasbūre yra deleguoti ne daugiau
kaip 100 darbuotojų, kurių dauguma dirba Informacijos tarnyboje ir tarnybose,
kurios yra atsakingos už patalpų priežiūrą.
3. Europos Parlamento administracija atliko keletą tyrimų, kuriuose išnagrinėjo
geografinio išsiskaidymo išlaidas. Visuose juose buvo padaryta išvada, kad
centralizavus veiklą būtų galima sutaupyti.
AUDITO RŪMŲ ANALIZĖS APIMTIS IR METODAS
Analizės apimtis
4. 2013 m. lapkričio mėn. rezoliucijoje3 Europos Parlamentas paprašė Audito
Rūmų pateikti visapusišką galimos ES biudžeto ekonomijos analizę, įskaitant
ekonomiją dėl sumažėjusio darbo laiko praradimo ir didesnio veiksmingumo, jei
Parlamentas turėtų tik vieną būstinę.
5. Nors 2013 m. lapkričio mėn. rezoliucijoje Briuselis nebuvo nurodytas kaip
vienos būstinės vieta, remiantis Parlamento narių apklausomis, daugiau kaip du
trečdaliai jų nuosekliai palaiko vieną būstinę Briuselyje. Ši prielaida taip pat buvo
daroma ir 2013 m. rugpjūčio mėn. ataskaitoje dėl trijų Europos Parlamento darbo
vietų4. Todėl Audito Rūmų analizėje buvo nagrinėjama ekonomija dėl veiklos

2

Apie 950 iš 4 100 darbuotojų Briuselyje dirba politinėms frakcijoms.

3

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos
institucijų būstinių vietos (2012/2308(INI).

4

Europos Parlamento administracija, 2013 m. rugpjūčio mėn. Trys Europos
Parlamento darbo vietos: geografinės sklaidos finansinis, aplinkosauginis ir
regioninis poveikis.

2014 07 11

6

sutelkimo Briuselyje, o ne Strasbūre ar Liuksemburge. Joje buvo išskirti du
pagrindiniai scenarijai:
a) persikeliama tik iš Strasbūro į Briuselį, be pasikeitimų Liuksemburge; ir
b)

taip pat persikeliama iš Liuksemburgo į Briuselį.

6. Analizės apimtis apsiribojo galima ES biudžeto ekonomija. Joje nebuvo
nagrinėjama, ar būtų galima veiksmingiau panaudoti Strasbūro pastatus esant
dabartinei tvarkai, taip pat nebuvo nagrinėjamas veiklos centralizavimo
aplinkosauginis arba regioninis ekonominis poveikis.
7. Rengdami šią apžvalgą Audito Rūmai nesiekė analizuoti galimai sudėtingų
teisinių ir politinių aplinkybių, susijusių su tinkamomis Europos Parlamento
būstinėmis, kadangi tai yra kitų institucijų sritis. Be to, kai kurie šioje apžvalgoje
pateikti įverčiai labai priklauso nuo prielaidų, susijusių su turto verte. Audito Rūmai
šiam tikslui taikė tik orientacines prielaidas, kurių dauguma yra atskleistos šiame
tekste, tačiau tuo atveju, jei sprendimai bus svarstomi, yra svarbu, kad politikos
formuotojai siektų gauti tinkamą ekspertų konsultaciją, pagrįstą naujausiais
duomenimis.
Metodas
8. Analizė buvo pagrįsta:
a) ankstesnių tyrimų peržiūra, siekiant suprasti didelio įvertintos galimos
ekonomijos lygių skirtumo priežastis;
b) 2013 m. rugpjūčio mėn. Europos Parlamento administracijos analizės
patvirtinimu;
c)

interviu su Europos Parlamento administracijos personalu, visų pirma Finansų
bei Infrastruktūros ir logistikos generaliniuose direktoratuose;

d) dokumentų, kuriuos pateikė Europos Parlamento administracija atsakydama į
Audito Rūmų klausimus, peržiūra;
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e)

susitikimais su Parlamento nariais, Parlamento narių padėjėjais ir ankstesnių
tyrimų autoriais.

AUDITO RŪMŲ ANALIZĖ
1 skirsnis. Audito Rūmų ankstesnių Europos Parlamento administracijos
tyrimų analizė
Įvairūs Europos Parlamento administracijos įverčiai, susiję su geografinio
išsiskaidymo išlaidomis, kurios būtų sutaupytos dėl centralizacijos, skiriasi
ketveriopai
9. Ankstesniuose Europos Parlamento administracijos tyrimuose yra pateikti
skirtingi geografinio išsiskaidymo išlaidų, kurios būtų sutaupytos dėl veiklos
centralizavimo Briuselyje, įverčiai (žr. 1 diagramą):
a) Savo 2002 m. ataskaitoje dėl trijų darbo vietų išlaikymo išlaidų administracija
pateikė savo didžiausią 203 milijonų eurų metinių geografinio išsiskaidymo
išlaidų įvertį (taigi ir galimą ekonomiją esant vienai darbo vietai).
b)

Administracijos atsakymuose į klausimyną rengiantis 2010 m. ir 2011 m.
Europos Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimui būstinės Strasbūre
metinės išlaidos (taigi ir galima ekonomija jos atsisakius) buvo įvertintos nuo
51 iki 55 milijonų eurų.

c)

Savo 2013 m. ataskaitoje dėl trijų darbo vietų išlaikymo išlaidų administracija
įvertino, kad metinės geografinio išsiskaidymo išlaidos, kurios būtų
sutaupytos, jei visa veikla būtų sutelkta Briuselyje, sudaro 89 milijonus eurų
(103 milijonų eurų ekonomija dėl persikėlimo iš Strasbūro, atėmus 14 milijonų
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eurų papildomas išlaidas dėl persikėlimo iš Liuksemburgo)5. Ši galima
ekonomija sudaro 5,0 % Europos Parlamento biudžeto.
1 diagrama. Įvertintos išsiskaidymo išlaidos (ir todėl galima ekonomija dėl
konsolidavimo) skirtinguose tyrimuose
Metinė ekonomija / (išlaidos)
milijonais eurų
Scenarijus

2002 m.
ataskaita

2011 m.
biudžeto
įvykdymo
patvirtinimas

2013 m.
ataskaita

Persikėlimas iš Strasbūro

Atskirai
nenagrinėta

55

103

Persikėlimas iš Liuksemburgo

Atskirai
nenagrinėta

Nenagrinėta

(14)

203

n.d.

89

Visa Strasbūro ir Liuksemburgo
suma

Tyrimų įverčiai skiriasi dėl skirtingo tikslo, laiko ir apimties
10. Išsamūs visų įvertintų su geografiniu išsiskaidymu susijusių išlaidų, kurios
galėtų būti sutaupytos dėl konsolidacijos, duomenys trijuose svarbiausiuose
tyrimuose yra pateikti 1 priede. Įverčių skirtumai atsiranda dėl įvairių priežasčių:
a)

Atliekant tyrimus yra atsakoma į skirtingus klausimus. Pavyzdžiui,
atsakymuose į 2010 m. ir 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimyną

5

Prieš šią ataskaitą 2012 m. Biuro ir Biudžeto komiteto bendra darbo grupė parengė
darbo dokumentą dėl Europos Parlamento biudžeto. Šiame preliminariame tyrime
pateikti panašūs duomenys kaip ir 2013 m. ataskaitoje. 2013 m. ataskaita taip pat iš
esmės atitinka 2011 m. generalinio sekretoriaus ataskaitoje dėl 2012 m.
preliminaraus biudžeto projekto pateiktus duomenis. Tačiau pastarojoje ataskaitoje
buvo daroma prielaida, kad bus atleista iš darbo daugiau darbuotojų (250 vietoj 108)
ir dėl to susidarys papildoma 10 milijonų eurų prognozuojama ekonomija, ir joje taip
pat buvo įtrauktas 30 milijonų eurų nusidėvėjimo įvertis.

2014 07 11

9

parodytos tik papildomos išlaidos dėl Strasbūro būstinės, o 2002 m. ir
2013 m. tyrimuose parodytos dėl trijų darbo vietų susidarančios išlaidos.
b) Padėtis ilgainiui pasikeitė. Pavyzdžiui, 2002 m. tyrime buvo pateikta 60
milijonų eurų ekonomija dėl Strasbūro pastatų nuomos. Vėliau pastatai buvo
nupirkti, todėl vėlesniuose tyrimuose nėra su nuoma susijusių duomenų. Nors
2002 m. ataskaitoje pateikti įverčiai yra pasenę, ne Parlamento
administracijoje jie yra toliau naudojami (žr. 2 priedą).
c)

Tyrimuose yra įtraukti skirtingi dalykai. Pavyzdžiui, atsakymuose į biudžeto
įvykdymo patvirtinimo klausimyną nėra įtrauktos IT ir įranga, politinių frakcijų
kelionės išlaidos ir ekonomija dėl personalo sumažinimo padidinus
efektyvumą. Visa tai yra įtraukta į išsamesnį 2013 m. tyrimą, kuriame taip pat
yra įskaičiuotos vienkartinės persikėlimo į Briuselį išlaidos. 3 priede yra
išvardytos pagrindinės skirtinguose tyrimuose darytos prielaidos.

2013 m. tyrime nėra įtraukta daugelis elementų
11. Audito Rūmai nustatė keletą elementų, kurie nebuvo įtraukti netgi į naujausią
išsamesnį 2013 m. tyrimą, pavyzdžiui:
a) Šio tyrimo nagrinėjimo sritis neapėmė Komisijos ir Tarybos personalo išlaidų,
patirtų dalyvaujant Parlamento sesijose Strasbūre.
b) Su Parlamento narių kelionėmis į Strasbūrą susijusios papildomos išlaidos
nebuvo laikomos pakankamai reikšmingomis, kad į jas reikėtų atsižvelgti.
c)

Nebuvo įvertintos visos išlaidos, susijusios su būsima pastatų Strasbūre
renovacija.

d) Nebuvo kiekybiškai įvertinta pastatų Strasbūre vertė ir galimos pajamos juos
pardavus, išnuomojus arba kitaip panaudojus.
e) Nebuvo teisingai įvertintas etatų, kuriuos galima panaikinti dėl padidėjusio
efektyvumo, skaičius.
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Paul-Henri Spaak pastatas, Briuselis
Šaltinis: Europos Parlamentas
2 skirsnis. Galimos ekonomijos veiklą perkėlus iš Strasbūro į Briuselį
Audito Rūmų analizė
12. Pirmas Audito Rūmų nagrinėtas scenarijus buvo veiklos perkėlimas tik iš
Strasbūro į Briuselį, be pasikeitimų Liuksemburge. Audito Rūmų analizėje skaičiai
yra pateikti 0,1 milijono eurų tikslumu, nes šis tikslumo lygis yra taikytinas
daugumai metinių išlaidų ir ekonomijos įverčių, nepaisant to, kad vienkartinių
išlaidų ir ekonomijos įverčiai yra labiau suapvalinti ir mažiau tikslūs. Audito Rūmai
vertina, kad galima gauti šią ekonomiją, kuri toliau nagrinėjama 13–28 dalyse:
•

113,8 milijono eurų metinė ekonomija (6,3 % Europos Parlamento metinio
biudžeto ekvivalentas6) dėl veiklos konsolidavimo.

•

Bendra vienkartinė 616,1 milijono eurų ekonomija dėl atlaisvintų Strasbūro
pastatų, kurių vertė yra įvertinta 656,2 milijono eurų7, realizavimo, atėmus

6

Visa ekonomija yra pateikta kaip Europos Parlamento biudžeto dalis dėl palyginimo,
nors 4,7 milijono eurų suma būtų sutaupyta iš Komisijos ir Tarybos komandiruočių
išlaidų biudžetų.
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vienkartines 1,1 milijono eurų išlaidas dėl personalo perkėlimo ir pridėjus
39 milijonų eurų8 papildomas išlaidas, skirtas išlaikyti pastatus tol, kol bus
priimtas jų alternatyvaus panaudojimo sprendimas. Tačiau, jei Parlamentui
nepavyktų realizuoti Strasbūro pastatų, būtų patirtos vienkartinės 40,1
milijono eurų išlaidos.
Periodinė ekonomija dėl veiklos perkėlimo iš Strasbūro į Briuselį būtų 114
milijonų eurų per metus
13. Audito Rūmų įvertinta galima ekonomija dėl veiklos perkėlimo iš Strasbūro į
Briuselį yra 10 % didesnė nei 2013 m. Europos Parlamento administracijos
įverčiai kaip parodyta 2 diagramoje. Abu įverčiai yra paremti 2014 m. kainomis.
2 diagrama. Periodinė ekonomija dėl veiklos perkėlimo iš Strasbūro į
Briuselį

Kategorija
Komandiruotės išlaidos ir kitos transporto ir
ryšių išlaidos
Pastatai ir susijusios išlaidos
Duomenų tvarkymas, įranga ir kilnojamasis
turtas
Ekonomija dėl efektyvumo padidėjimo kitose
srityse
Visa periodinė ekonomija

Milijonais eurų per metus
Audito
EP 2013 m.
Rūmų
Skirtumas
analizė
analizė
26,1
49,5

34,0
57,9

+7,9
+8,4

11,8

12,0

+0,2

15,7
103,1

9,9
113,8

-5,8
+10,7

7

Audito Rūmai šį įvertį pagrindė išvesdami grynosios apskaitinės vertės sąskaitose
(306,8 milijono eurų) ir išorės įvertinimu paremtos turto rinkos vertės (1 005,5
milijono eurų) vidurkį.

8

Audito Rūmų 39 milijonų eurų numatytos sumos įvertis remiasi dvejų metų išlaikymo
išlaidomis.

2014 07 11

12

Komandiruočių išlaidos ir kitos transporto ir ryšių išlaidos
14. 2013 m. Europos Parlamento administracijos tyrime buvo įvertinta, kad dėl
sumažėjusių kelionės ir transporto į Strasbūrą išlaidų būtų sutaupyta 26,1 milijono
eurų per metus. Tai apėmė Europos Parlamento pareigūnų, politinių frakcijų,
Parlamento narių padėjėjų ir laisvai samdomų vertėjų komandiruočių išlaidas. Tai
taip pat apėmė bagažo gabenimą į Strasbūrą ir iš jo. Audito Rūmai nustatė
papildomą 7,9 milijono eurų galimą ekonomiją dėl komandiruočių išlaidų:
a) Kitų institucijų, visų pirma Komisijos (4,3 milijono eurų per metus) ir Tarybos
(0,4 milijono eurų per metus), patirtos komandiruočių išlaidos.
b) Papildomos 1,8 milijono eurų išlaidos per metus, susijusios su Parlamento
narių kelionėmis į Strasbūrą, o ne į Briuselį.
c)

2013 m. Europos Parlamento administracijos tyrimas buvo paremtas
faktinėmis 2012 m. personalo ir Parlamento narių padėjėjų komandiruočių
išlaidomis – naujausiais tuo metu turėtais duomenimis. Audito Rūmų analizė
yra paremta 2013 m. išlaidomis, kurios buvo 1,1 milijono eurų didesnės
personalo atveju ir 0,3 milijono eurų didesnės Parlamento narių padėjėjų
atveju.

Pastatai ir susijusios išlaidos
15. Administracijos 2013 m. tyrime buvo įvertinta, kad dėl persikėlimo iš Strasbūro
galėtų būti sutaupyta 49,5 milijono eurų per metus dėl dubliuojamų pastatų.
Kadangi Parlamentui priklauso pastatai Strasbūre, jis turi mokėti už jų renovaciją
tam, kad juos būtų galima naudoti pagal paskirtį. Suma kiekvienais metais būtų
skirtinga priklausomai nuo to, kada atliekama renovacija. 2013 m. tyrime
ekonomija buvo įvertinta 7,3 milijono eurų, atsižvelgiant į konkrečius 2014 m.
projektus, kurie apėmė, pavyzdžiui, neseniai nusipirkto Vaclavo Havelo pastato
Strasbūre renovaciją. Sprendimai, kuriais įgyvendinama Europos Parlamento
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renovacijos politika ir kurie galėtų būti vidutinių metinių išlaidų įverčio pagrindas,
dar nebuvo priimti9. Nesant šių sprendimų Audito Rūmai analizėje Strasbūro
pastatų paviršiaus plotui taiko pastato KAD I Liuksemburge renovacijos po 30
metų naudojimo išlaidas vienam kvadratiniam metrui. Gauta 17,2 milijono eurų
per metus suma10 naudojama vietoj 7,3 milijono eurų konkrečių išlaidų kaip būtinų
renovacijos išlaidų ateityje rodiklis. Bet koks sprendimas ateityje dėl išardymo ir
perstatymo galėtų sudaryti papildomų išlaidų, tačiau šie sprendimai nebuvo
įtraukti į Audito Rūmų analizę, kadangi jie yra neapibrėžti.
16. Su pastatais susijusi ekonomija persikėlus iš Strasbūro į Briuselį sumažėtų dėl
0,6 milijono eurų padidėjusių valymo, energijos ir apsaugos metinių išlaidų, kurios
atsirastų dėl intensyvesnio plenarinės salės Briuselyje naudojimo. Todėl Audito
Rūmų analizėje šia suma yra sumažinta įvertinta ekonomija.
17. Persikėlimo iš Strasbūro į Briuselį atveju būtų patirta 0,9 milijono eurų
papildomų periodinių išlaidų dėl 144 papildomų antrinių biurų Briuselyje
Liuksemburgo personalui, kuris reguliariai dalyvauja plenarinėse sesijose11.
Duomenų tvarkymas, įranga ir kilnojamas turtas
18. Administracijos 2013 m. tyrime buvo įvertinta, kad dėl persikėlimo iš Strasbūro
galėtų būtų sutaupyta 11,8 milijono eurų per metus dėl duomenų apdorojimo,

9

2012 m. gruodžio 3 d. Vidaus audito ataskaita 11/08: pastatų politikos audito tolesnė
peržiūra, Europos Parlamento vidaus audito tarnyba, 2009 m. gruodžio 2 d. ataskaita
09/03, ir 2013 m. lapkričio 22 d. tolesnės priežiūros pastabos Infrastruktūros ir
logistikos generaliniam direktoriui.

10

Įvertintos 63,5 milijono eurų išlaidos, skirtos po 30 metų renovuoti esamo pastato
KAD I 26 800 kvadratinių metrų ploto, yra tapačios 2 369 eurų išlaidoms vienam
kvadratiniam metrui. 218 272 kvadratinių metrų pastatams Strasbūre tai sudarytų
517,1 milijono eurų arba 17,2 milijono eurų per metus paskirsčius 30 metų
laikotarpiu.

11

Remiantis 20 kvadratinių metrų vienam biurui plotu, įskaitant bendras patalpas, ir
papildomomis 321 eurų vienam kvadratiniam metrui metinėmis išlaidomis (201 eurų
nuomos ir 120 eurų eksploatavimo išlaidos).
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įrangos ir kilnojamo turto. Tai neapėmė visos Naujovių ir technologinės pagalbos
generalinio direktorato (DG ITEC) įvertintos ekonomijos, kurią galima būtų gauti
sumažinus IT infrastruktūros išlaidas. Todėl Audito Rūmų analizėje yra įtraukta
papildoma įvertinta 0,2 milijono eurų ekonomija.
Ekonomija dėl efektyvumo padidėjimo kitose srityse
19. 2013 m. tyrime buvo įvertinta, kad dėl to, kad darbuotojai praleis mažiau laiko
keliaudami į Strasbūrą (kasmet atliekama 14 000 kelionių tarp Briuselio ir
Strasbūro), galėtų būti gauta 6,0 milijono eurų per metus ekonomija dėl
efektyvumo. Jame buvo daroma prielaida, kad 75 % kelionės laiko yra
praleidžiama nenaudingai ir galėtų būti perskaičiuota į darbuotojų skaičiaus
mažinimą. Audito Rūmai sutinka, kad dėl trumpesnių kelionių sutaupytas laikas
leistų padidinti efektyvumą, tačiau dėl to nebūtų gauta tiesioginė biudžeto
ekonomija.
20. 2013 m. tyrime buvo įvertinta, kad dėl racionalesnės struktūros perkėlus veiklą
iš Strasbūro į Briuselį personalas galėtų būti sumažintas 55 etatais. Tačiau šis
įvertis neapėmė 7 sutartininkų. Todėl Audito Rūmų analizėje yra įtraukta
papildoma įvertinta 0,3 milijono eurų ekonomija12.
21. 2013 m. tyrime buvo įvertinta, kad galėtų būtų gauta 0,4 milijono eurų
ekonomija dėl efektyvumo padidėjimo, susijusi su Parlamento medicinos tarnybos
išlaidomis. Ši ekonomija nebuvo įtraukta į Audito Rūmų analizę, nes šios išlaidos
yra susijusios su konsultavimo ir analizės įkainiais, kurie priklauso nuo patikrintų
asmenų skaičiaus, o ne nuo būstinių skaičiaus, ir dėl to reikšmingai nesumažės.
22. Audito Rūmų analizė apėmė papildomą 0,3 milijono eurų ekonomiją dėl
sumažėjusių mokesčių Parlamento narių vairuotojų tarnybai dėl mažesnės
vidutinės kainos vienai kelionei į Briuselį, palyginti su Strasbūru.

12

Remiantis 43 000 eurų vidutinėmis išlaidomis sutartininkams.
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Jei Strasbūro pastatai būtų realizuoti (A sprendimas), vienkartinė ekonomija
dėl persikėlimo iš Strasbūro į Briuselį sudarytų 616 milijonų eurų
23. Audito Rūmų įvertintos vienkartinės išlaidos ir ekonomija veiklą perkėlus iš
Strasbūro į Briuselį, jei Strasbūro pastatai būtų realizuoti, yra pateiktos 3
diagramoje. 2013 m. Europos Parlamento administracijos analizėje nebuvo
kiekybiškai įvertintos vienkartinės išlaidos ir ekonomija.
3 diagrama. Vienkartinės išlaidos ir ekonomija perkėlus veiklą iš Strasbūro į
Briuselį, jei pastatai yra realizuojami (A sprendimas)
Išlaidų / ekonomijos rūšis
Personalo perkėlimo išlaidos
Strasbūro pastatų vertė
Strasbūro pastatų 2 metų išlaikymo išlaidos
Grynosios vienkartinės (išlaidos) / ekonomija

(Išlaidos) / ekonomija milijonais eurų
Audito Rūmų
EP 2013 m. analizė
analizė
Nevertinta
(1,1)
Nevertinta
656,2
Nevertinta
(39,0)
Nevertinta
616,1

Personalo perkėlimo išlaidos
24. Įvertintam 50 darbuotojų skaičiui persikėlus iš Strasbūro į Briuselį susidarytų
1,1 milijono eurų išlaidos, apimančios pragyvenimo ir įsikūrimo išmokas ir
persikraustymo išlaidas.
Strasbūro pastatų vertė
25. Strasbūro pastatai yra dubliuojami Briuselyje ir dėl to nebūtų patirta
vienkartinių išlaidų, susijusių su naujų biurų arba posėdžių salių įsigijimu.
Parlamentas planuoja 2018 ir2019 m. renovuoti plenarinę salę Briuselyje,
nepriklausomai nuo to, ar bus priimtas sprendimas centralizuoti veiklą Briuselyje.
Infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato (DG INLO) manymu, jei visos
plenarinės sesijos vyktų Briuselyje, plenarinėje salėje nereikėtų atlikti jokių
papildomų darbų. Priimant sprendimą dėl persikėlimo į Briuselį laiko turėtų būti
atsižvelgta į ribotą plenarinės salės prieinamumą Briuselyje renovacijų laikotarpiu.
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26. Kadangi Strasbūro pastatai yra Parlamento nuosavybė, bet kokios pajamos
juos pardavus, išnuomojus ar perdavus naudoti kitoms ES įstaigoms būtų ES
biudžeto ekonomija. 2013 m. tyrime nebuvo įtraukta įvertinta Strasbūro pastatų
vertė, kadangi yra sudėtinga pateikti galutinį įvertį. Jame buvo tvirtinama, kad
geriausia galimybė būtų perkelti panašių poreikių turinčią vieną ar kelias
organizacijas į Strasbūrą. Parlamento turimos žemės ir pastatų Strasbūre grynoji
apskaitinė vertė yra 306,8 milijono eurų13. 2009 m. išorės ekspertas įvertino, kad
pastatų rinkos vertė yra gerokai didesnė – 981,0 milijono eurų14 arba 1 005,5
milijono eurų, jei būtų įtraukta žemės vertė15. Todėl Audito Rūmai analizėje buvo
naudojamas 656,2 milijono eurų vidutinis dydis, siekiant parodyti, kad pardavus,
išnuomojus ar kitaip panaudojus Strasbūro pastatus būtų gauta reikšminga
nauda. Tačiau specifinis Strasbūro pastatų pobūdis, nekilnojamo turto rinkos
nepastovumas ir numatyta Strasbūro miesto teisė tartis dėl kai kurių pastatų
išpirkimo gali sudaryti papildomų apribojimų įvertintai pardavimo vertei.
Strasbūro pastatų dvejų metų išlaikymo išlaidos
27. Jei pastatai Strasbūre kurį laiką būtų tušti ir nenaudojami, Parlamentas turėtų
toliau apmokėti jų priežiūros išlaidas. Strasbūro pastatų išlaikymo išlaidos,
valymas ir energija ne sesijų savaitėmis yra 346 000 eurų per savaitę16, o tai
sudaro 18 milijonų eurų per metus. Be to, būtų patirtos papildomos 1,5 milijono
eurų per metus išlaidos, skirtos išlaikyti minimalų apsaugos lygį. Audito Rūmų

13

Grynoji apskaitinė vertė (istorinės išlaidos atėmus nusidėvėjimą) 2013 m. gruodžio
31 d.

14

Europos Parlamentas, atsakymai į 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, 24
punktas ir priedas, remiantis IMMOLABEL.BE vertinimu.

15

Jei Parlamentas nebenaudos Vinstono Čerčilio, Salvador de Madariaga ir Pierre
Pfimlin pastatų, Strasbūro miestas turi teisę išpirkti žemę už 1 eurą ir nusipirkti
pastatus už sutartą kainą. Louise Weiss pastato atveju Europos Parlamentas žemę
nusipirko. Jos grynoji apskaitinė vertė yra 24,5 milijono eurų.

16

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas 2012 D(2013)61497, 45.3 punktas.
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analizėje yra įtraukta 39 milijonų eurų numatyta suma, susijusi su pastatų
išlaikymo išlaidomis dvejus metus, iki tol, kol jie bus realizuoti.
Jei Strasbūro pastatai nėra realizuojami (B sprendimas), būtų patirtos
vienkartinės 40 milijonų eurų išlaidos
28. 2013 m. tyrime buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad gali būti sunku realizuoti
Strasbūro pastatus dėl jų specifinės struktūros. Jei Parlamentui nepavyktų
realizuoti Strasbūro pastatų, ES biudžetas negautų vienkartinių pajamų. Visa
įvertinta 616,1 milijono eurų vienkartinė ekonomija virstų 40,1 milijono eurų
vienkartinėmis išlaidomis (žr. 4 diagramą), kurios dar padidėtų, jei Parlamentas
turėtų pastatus išlaikyti ilgiau nei dvejus metus.
4 diagrama. Vienkartinės išlaidos ir ekonomija perkėlus veiklą iš Strasbūro į
Briuselį, jei pastatai nėra realizuojami (B sprendimas)
Išlaidų / ekonomijos rūšis
Personalo perkėlimo išlaidos
Strasbūro pastatų vertė
Strasbūro pastatų 2 metų išlaikymo išlaidos
Grynosios vienkartinės (išlaidos) / ekonomija

(Išlaidos) / ekonomija milijonais eurų
Audito Rūmų
EP 2013 m. analizė
analizė
Nevertinta
(1,1)
Nevertinta
0,0
Nevertinta
(39,0)
Nevertinta
(40,1)
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Louise Weiss pastatas, Strasbūras
Šaltinis: Europos Parlamentas

3 skirsnis. Galimos ekonomijos veiklą taip pat perkėlus iš Liuksemburgo į
Briuselį Audito Rūmų analizė
29. Antras Audito Rūmų nagrinėtas scenarijus buvo veiklos perkėlimas taip pat iš
Liuksemburgo į Briuselį. Parlamentas šiuo metu stato vieną biurų pastatą
Liuksemburge, kuriame turės įsikurti visi jo darbuotojai, kurie dabar yra išsisklaidę
keliuose pastatuose. Naujas pastatas (KAD) daugiausia apima naują statomą
pastatą (KAD II), kuris turi būti užbaigtas 2016 m., tačiau iš dalies apims esamo
pastato KAD I renovaciją, kuri turės būti baigta 2018 m.17 Įvertintos projekto
išlaidos, įskaitant finansines išlaidas, yra 651,1 milijono eurų. Audito Rūmų
analizėje daroma prielaida, kad persikėlimas įvyks po KAD pastato statybų.

17

2012 m. sausio 10 d. Biuro sprendimas ir „KAD projektas / ne KAD“ palyginimo
lentelės 2012(D), 18188.
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30. Būtų patirtos šios išlaidos ir gauta ši ekonomija dėl veiklos perkėlimo iš
Liuksemburgo į Briuselį priklausomai nuo to, ar biurų pastatus Briuselyje bus
nuspręsta pirkti (C sprendimas) ar nuomotis (D sprendimas) (žr. 5 diagramą):
•

C sprendimas – pirkti: būtų gauta 13,4 milijono eurų galima metinė
ekonomija (0,7 % Europos Parlamento metinio biudžeto). Būtų patirtos
220,2 milijono eurų vienkartinės išlaidos, susijusios su darbuotojų
perkėlimu ir su papildoma pastatų statybų Briuselyje išlaidų dalimi, kuria
yra viršijama KAD pastato Liuksemburge pardavimo vertė.

•

D sprendimas – nuomoti: būtų patirtos papildomos metinės 16,4 milijono
eurų išlaidos, susijusios su biurų Briuselyje nuomos mokesčiais (0,9 %
Europos Parlamento metinio biudžeto). Tačiau būtų gautos 476,1 milijono
eurų vienkartinės pajamos, susijusios su KAD pastato Liuksemburge
pardavimu.

5 diagrama. Pirkimo ir nuomos sprendimų lūžio taško analizė, parodanti
investicijų susigrąžinimo arba vienkartinės ekonomijos įsisavinimo laiką
C sprendimas: D sprendimas:
pirkti
nuomoti
Ekonomija / (išlaidos)
Periodinės metinės (išlaidos) / ekonomija
13,4
(16,4)
Vienkartinės (išlaidos) / ekonomija
(220,2)
476,1
Metai
Metai, reikalingi susigrąžinti investiciją
16,4
Metai, reikalingi įsisavinti vienkartinę ekonomiją
29,0

31. Išlaidų ir ekonomijos per 50 metų laikotarpį suminė vertė taikant du
sprendimus pirkti arba nuomotis yra parodyta 6 diagramoje. Šios išlaidos ir
ekonomija yra toliau analizuojamos 33–49 dalyse.
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6 diagrama. Išlaidų ir ekonomijos per 50 metų suminė vertė perkant arba
nuomojant
600

Ekonomija

Tiesės susikerta po
23 metų, kai
sprendimai yra
tapatūs

500
400

Nuomos
sprendimas
pasiekia

Milijonais eurų

300

Pirkimo
sprendimas
200
pasiekia lūžio
100

C sprendimas: pirkti
D sprendimas: nuomoti

0
-100

0

10

20

-200

30

40

50

Metai

-300

Išlaidos

-400

32. Investicijų analizėje gali būti taikoma diskonto norma, siekiant, kad sąnaudos ir
nauda skirtingu laikotarpiu būtų palyginami18. Taikant 3,5 % diskonto normą abiejų
sprendimų skirtumas 50 metų laikotarpiu yra mažas.
Periodinė ekonomija dėl biurų pirkimo Briuselyje (C sprendimas) sudarytų
13 milijonų eurų per metus
33. Audito Rūmų įvertinta galima periodinė ekonomija dėl veiklos perkėlimo iš
Liuksemburgo į patalpas Briuselyje yra parodyta 7 diagramoje. Ši 13,4 milijono
eurų galima ekonomija susidarytų nepriklausomai nuo to, ar Parlamentas nuspręs
biurus Briuselyje pirkti ar nuomoti. Tačiau, jei būtų nuspręsta biurus nuomoti, būtų
patirta papildomų periodinių nuomos išlaidų (žr. 46 dalį).

18

Europos Komisija rekomenduoja ES šalių atveju taikyti 3,5 % diskonto normą. Žr.
Investicinių projektų EIB ekonominis vertinimas, 2013 m. kovo mėn. Vertinimas yra
atliekamas pastoviomis rinkos kainomis (2014 m. kainomis Audito Rūmų analizėje) ir
yra neįtrauktos palūkanų išmokos, nes diskonto norma atspindi jų poveikį.
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7 diagrama. Periodinė ekonomija dėl biurų Liuksemburgo darbuotojams
pirkimo Briuselyje
Kategorija

Milijonais eurų per metus
EP 2013 m.
Audito
Skirtumas
analizė
Rūmų

Komandiruočių išlaidos ir kitos transporto ir
ryšių išlaidos
Pastatai ir susijusios išlaidos
Ekonomija dėl efektyvumo padidėjimo
kitose srityse
Visa periodinė ekonomija

5,5
0,6

4,9
1,3

-0,6
+0,7

8,9
15,0

7,2
13,4

-1,7
-1,6

Komandiruočių išlaidos ir kitos transporto ir ryšių išlaidos
34. 2013 m. Europos Parlamento administracijos tyrimas buvo paremtas
faktinėmis komandiruočių išlaidomis 2012 m. Audito Rūmų analizė yra paremta
2013 m. darbuotojų komandiruočių išlaidomis, kurios buvo 0,6 milijono eurų
mažesnės.
Pastatai ir susijusios išlaidos
35. Jei būtų persikelta iš Liuksemburgo į Briuselį, nebereikėtų 144 papildomų
antrinių biurų, kurie būtų reikalingi jei būtų keliamasi tik iš Strasbūro (žr. 17 dalį).
Dėl to būtų sutaupyta 0,9 milijono eurų.
36. 2013 m. tyrime buvo daroma prielaida, kad bus sutaupyta 0,6 milijono eurų
nelikus su pastatais susijusių išlaidų (pavyzdžiui, energijos, valymo, apsaugos ir
nuomos) 175 antriniams biurams Briuselyje ir Liuksemburge, kuriuos naudoja iš
kitų darbo vietų atvykstantys darbuotojai. Audito Rūmų analizė rodo, kad ši
ekonomija sudarytų 0,4 milijono eurų, kadangi joje jie į ekonomiją neįtraukė
nuomos elemento. Vietoj to Audito Rūmų analizėje į šią ekonomiją buvo
atsižvelgta sumažinant papildomų patalpų plotą, kuris turi būti nusipirktas arba
išsinuomotas Briuselyje (žr. 42 ir 46 dalis).

2014 07 11

22

Ekonomija dėl efektyvumo padidėjimo kitose srityse
37. 2013 m. tyrime buvo įvertinta, kad dėl to, kad darbuotojai praleis mažiau laiko
keliaudami tarp Liuksemburgo ir Briuselio, būtų gauta 3,2 milijono eurų per metus
biudžeto ekonomija. Kaip ir keliavimo į Strasbūrą atveju (žr. 19 dalį), Audito Rūmai
sutinka, kad dėl trumpesnių kelionių sutaupytas laikas leistų padidinti efektyvumą,
tačiau dėl to nebūtų gauta biudžeto ekonomija.
38. 2013 m. tyrime buvo įvertinta, kad dėl racionalesnės struktūros perkėlus veiklą
iš Liuksemburgo į Briuselį personalas galėtų būti sumažintas 53 etatais. Tačiau
apskaičiuojant darbuotojų skaičiaus sumažėjimo įvertį buvo praleisti 5
sutartininkai. Todėl Audito Rūmų analizėje yra įtraukta papildoma įvertinta 0,2
milijono eurų ekonomija19. 2013 m. tyrime taip pat nebuvo įvertinta, kad
sumažėjus personalui bus sutaupyta biurų patalpų ploto. Todėl Audito Rūmų
analizėje yra įtraukta papildoma įvertinta 0,1 milijono eurų ekonomija20.
39. Trumpalaikėje perspektyvoje būtų patirtos 0,2 milijono eurų įvertintos
papildomos išlaidos, kadangi persikėlus į Briuselį daugiau darbuotojų turėtų teisę
gauti ekspatriacijos išmoką. Tačiau ekspatriacijos išmoką gaunančių Parlamento
darbuotojų dalis Briuselyje (72 %) yra mažesnė nei Liuksemburge (90 %).
Ilgainiui, esant 4 % per metus personalo kaitai, tikimasi, kad ekspatriacijos išmoką
gaunančių darbuotojų skaičius sumažės. Darant prielaidą, kad ši dalis sumažės iki
81 %, papildomos išlaidos pavirs 2,5 milijono eurų įvertinta metine ekonomija.
Kadangi visas šios ekonomijos poveikis pasireikš tik palaipsniui keičiantis
personalui, buvo apskaičiuota vidutinė įvertinta metinė 1,2 milijono eurų
ekonomija per 25 metus.

19

Remiantis 43 000 eurų vidutinėmis išlaidomis sutartininkams.

20

Parlamento analizė buvo paremta įvertintu 20 kvadratinių metrų vienam biurui plotu ir
180 eurų vienam kvadratiniam metrui išlaidomis. Iš tikrųjų DG INLO numatyta suma
vienam biurui tenkančiam bendram vidutiniam plotui yra 40 kvadratinių metrų.
Kvadratiniam metrui tenkančios išlaidos, be nuomos išlaidų, yra 120 eurų vienam
kvadratiniam metrui.
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Vienkartinės išlaidos dėl biurų pirkimo Briuselyje (C sprendimas) sudarytų
220 milijonų eurų
40. Audito Rūmų įvertintos vienkartinės išlaidos, susijusios su biurų pirkimu
Briuselyje iš Liuksemburgo persikeliantiems darbuotojams, yra 220,2 milijonų eurų
(žr. 8 diagramą).
8 diagrama. Vienkartinės biurų Briuselyje pirkimo Liuksemburgo
darbuotojams išlaidos
(Išlaidos) / ekonomija milijonais eurų
Išlaidų / ekonomijos rūšis
EP 2013 m. Audito Rūmų
Skirtumas
analizė
analizė
Personalo perkėlimo išlaidos
(58,6)
(54,2)
+4,4
Biurų statybų Briuselyje išlaidos
(1 231,1)
(696,3)
+534,8
KAD pastato Liuksemburge pardavimo vertė
651,1
530,3
-120,8
Grynosios vienkartinės (išlaidos) / ekonomija
(638,6)
(220,2)
+418,4

Personalo perkėlimo išlaidos
41. 2013 m. tyrime buvo įvertinta, kad vienkartinės darbuotojų perkėlimo iš
Liuksemburgo į Briuselį išlaidos yra 58,6 milijono eurų. Jos apima 4,4 milijono
eurų sumą, susijusią su persikeliant prarastu laiku. Tačiau dėl šio prarasto laiko
nebus patirtos tiesioginės biudžeto išlaidos. Todėl Audito Rūmai vertina, kad
vienkartinės personalo perkėlimo išlaidos (pragyvenimo ir įsikūrimo išmokos bei
persikraustymo išlaidos) yra 54,2 milijono eurų.
Biurų statybų Briuselyje išlaidos
42. 2013 m. tyrime buvo paaiškinta, kad biurų Liuksemburge statybos kaina buvo
palankesnė nei Briuselyje, kadangi Liuksemburgas žemę KAD pastatui pasiūlė už
vieno euro simbolinę kainą. 2013 m. tyrime buvo įvertinta, kad pastatyti panašaus
dydžio biurus Briuselyje, kuriuose įsikurtų iš Liuksemburgo persikėlę darbuotojai,
kainuotų 1 231,1 milijono eurų. Šis įvertis buvo pagrįstas dabartinio TREBEL
pastato statybos Briuselio Europos kvartale išlaidomis vienam kvadratiniam metrui
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(4 745 eurai), įskaitant finansavimo išlaidas. Tačiau statybų išlaidų įvertis buvo
gerokai per didelis, nes jis nebuvo pagrįstas tinkamais KAD matmenimis21. Be to,
nebuvo atsižvelgta į tai, kad nebebus reikalingi 175 antriniai biurai Briuselyje ir
Liuksemburge, kuriuos naudoja iš kitų darbo vietų atvykstantys darbuotojai (žr. 36
dalį), arba į tai, kad Liuksemburgo personalas sumažės 58 etatais (žr. 38 dalį).
Audito Rūmų analizėje statybų Briuselyje išlaidos yra įvertintos 696,3 milijono
eurų22.
KAD pastato Liuksemburge pardavimo vertė
43. Audito Rūmai atliko atlaisvintų KAD biurų Liuksemburge pardavimo vertės
apdairų vertinimą, pasiremdami 530,3 milijono eurų statybos išlaidomis23. 2013 m.
Europos Parlamento administracijos atliktas vertinimas yra 120,8 milijono eurų
didesnis, kadangi jame yra įtrauktos finansavimo išlaidos. Nepaisant to, galutinė
realizavimo vertė taip pat priklausys nuo to, kaip rinką paveiks nacionaliniai teisės
aktai, susiję su pastatų toje vietovėje naudojimu.
44. KAD yra labai geroje vietoje stovintis standartinis biurų pastatas, kuriam
taikomas Liuksemburgo Kiršbergo plynaukštės bendrasis teritorijos
apgyvendinimo planas (Plan d’aménagement général du territoire – Plateau du

21

2013 m. tyrime buvo daroma prielaida, kad KAD patalpų plotas yra
259 429 kvadratinių metrų. Tai yra bendras patalpų plotas, įskaitant požemines
patalpas. Apskaičiavimui tinkamas matmuo turėjo būti visų patalpų, išskyrus
požemines, plotas, sudarantis 154 000 kvadratinių metrų.

22

Remiantis 4 700 eurų vienam kvadratiniam metrui išlaidomis (be finansavimo išlaidų)
148 180 kvadratinių metrų plotui (154 000 kvadratinių metrų, atėmus 175 biurus po
20 kvadratinių metrų ir 58 biurus po 40 kvadratinių metrų, kurie iš viso sudaro
5820 kvadratinių metrų).

23

Kadangi KAD pastatai dabar yra statomi ir bus užbaigti tik 2016 m. (naujas KAD) ir
2018 m. (esamo KAD renovacija), bet kokio galimo sprendimo dėl persikėlimo iš
Liuksemburgo į Briuselį laikas galėtų daryti poveikį statybos išlaidoms ir KAD vertei.
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Kirchberg)24. Žemė ir joje stovintys Europos Parlamento pastatai pagal
Liuksemburgo įstatymus yra laikomi nacionalinės svarbos pastatais ir įrenginiais.
45. Pagal žemės perdavimą reglamentuojančias sąlygas25 Europos Parlamentas
gali nagrinėti galimybes vesti derybas dėl KAD pardavimo Liuksemburgo
vyriausybei ar kitai Europos Sąjungos institucijai arba tarptautinei organizacijai.
Jei KAD nebus realizuotas tuo metu, kai personalas bus perkeliamas į Briuselį,
Parlamentas turės ir toliau padengti priežiūros išlaidas26. Audito Rūmų analizėje
daroma prielaida, kad per tą laiką, kuris yra reikalingas nupirkti arba išnuomoti
patalpas Briuselyje personalui iš Liuksemburgo, bus surastas tinkamas
sprendimas dėl KAD pastato.
Papildoma periodinė ekonomija dėl biurų nuomos Briuselyje (D sprendimas)
būtų 16 milijonų eurų per metus
46. Jei Parlamentas nuspręstų nuomotis, o ne statyti27, vis tiek būtų gauta 13,4
milijono eurų periodinė ekonomija dėl trumpesnių kelionių ir efektyvumo
padidėjimo, kuri buvo aprašyta 33–39 dalyse ir 7 diagramoje. Tačiau šią
ekonomiją sumažintų su patalpų nuoma Briuselio Europos kvartale susijusios
papildomos 201 euro už vieną kvadratinį metrą išlaidos, kurios iš viso sudarytų
29,8 milijono eurų per metus28. Dėl to būtų patirtos 16,4 milijono eurų metinės

24

www.fondskirchberg.lu

25

Įskaitant 2011 m. gruodžio 13 d. perleidimo aktą tarp Liuksemburgo Didžiosios
Hercogystės ir Europos Sąjungos.

26

Remiantis atlaisvintų Strasbūro pastatų išlaikymo išlaidomis (19,5 milijono eurų per
metus už 218 272 kvadratinių metrų), KAD išlaikymas kainuotų 13,8 milijono eurų
per metus už 154 000 kvadratinių metrų.

27

2013 m. Europos Parlamento administracijos tyrime nebuvo svarstomas šis
variantas, nes tuo metu netoli Europos Parlamento nebuvo nuomojamų biuro
patalpų, kuriose galėtų dirbti 2 500 žmonių. Audito Rūmų analizėje daroma prielaida,
kad tokių galimybių atsiras, net jei ne visam personalui vienu metu.

28

Remiantis 148 180 kvadratinių metrų paviršiaus plotu. 201 euro už vieną kvadratinį
metrą nuomos kaina yra pagrįsta Meeus aikštės pastato Europos kvartale įkainiu.
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išlaidos (žr. 9 diagramą). 12,1 milijono eurų skirtumas pastatų ir su jais susijusių
išlaidų kategorijoje atsirado dėl to, kad Parlamento pateiktas papildomų nuomos
išlaidų Briuselyje įvertis buvo paremtas palyginimu su dabartinėmis nuomos
išlaidomis Liuksemburge, o Audito Rūmų analizė buvo pagrįsta palyginimu su
KAD pastato Liuksemburge turėjimu nuosavybėje, o ne jo nuoma (žr. 29 dalį).
9 diagrama. Periodinės išlaidos dėl biurų Liuksemburgo darbuotojams
nuomos Briuselyje

Kategorija

(išlaidos) / ekonomija milijonais eurų
Audito
EP 2013 m.
Rūmų
Skirtumas
analizė
analizė

Komandiruočių išlaidos ir kitos transporto ir
ryšių išlaidos
Sutaupyto laiko dėl trumpesnių kelionių
vertė
Pastatai ir susijusios išlaidos
Ekonomija dėl efektyvumo padidėjimo
kitose srityse
Visos periodinės (išlaidos) / ekonomija

5,5

4,9

-0,6

3,2
(16,4)

0,0
(28,5)

-3,2
-12,1

5,7
(2,0)

7,2
(16,4)

+1,5
-14,4

Vienkartinė ekonomija dėl biurų nuomos Briuselyje (D sprendimas)
sudarytų 476 milijonus eurų per metus
47. Audito Rūmų įvertinta vienkartinė ekonomija dėl veiklos perkėlimo iš
Liuksemburgo į nuomojamas patalpas Briuselyje yra 476,1 milijono eurų (žr. 10
diagramą).
Europos Parlamento vadovaujasi principu įsigyti biurus ne didesniu kaip 1 km
spinduliu nuo pagrindinio Parlamento pastato. Audito Rūmų analizė atitinka šį
principą. Tačiau išlaidos galėtų būti sumažintos įrengiant biurus ne Europos kvartale,
ypač darbuotojams, pavyzdžiui, vertėjams, kurie neteikia tiesioginės pagalbos
Parlamento nariams arba kitiems darbuotojams. Audito Rūmų nuomos išlaidų
Briuselyje analizė yra pagrįsta planuojamu KAD pastato Liuksemburge kvadratinių
metrų skaičiumi. Nuoma suteiktų lankstumą kvadratinių metrų skaičių pasirinkti pagal
Parlamento poreikius ir atsižvelgti į Parlamento 40 kvadratinių metrų vienam žmogui
vidurkį. Liuksemburge Parlamentas šiuo metu užima 128 620 kvadratinių metrų. Jei
biurų skaičius būtų sumažintas 233 biurais (5 820 kvadratinių metrų),
122 800 kvadratinių metrų nuoma Briuselyje už 150 eurų už kvadratinį metrą
kainuotų 18,4 milijono eurų vietoj 29,8 milijono eurų per metus.
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10 diagrama. Vienkartinė ekonomija dėl biurų nuomos Briuselyje
(Išlaidos) / ekonomija milijonais eurų
Išlaidų / ekonomijos rūšis
EP 2013 m. Audito Rūmų
Skirtumas
analizė
analizė
Personalo perkėlimo išlaidos
(58,6)
(54,2)
+4,4
KAD pastato Liuksemburge pardavimo vertė
651,1
530,3
-120,8
Grynoji vienkartinė ekonomija
592,5
476,1
-116,4

Personalo perkėlimo išlaidos
48. Jei Parlamentas nuomotų biurus Briuselyje, jis vis tiek patirtų 54,2 milijono
eurų personalo perkėlimo iš Liuksemburgo į Briuselį vienkartines išlaidas,
aprašytas 41 dalyje.
KAD pastato Liuksemburge pardavimo vertė
49. Jei Parlamentas nuomotų biurus Briuselyje, nebūtų patirtos vienkartinės biurų
statybų Briuselyje išlaidos. Tačiau Parlamentas vis vien gautų pajamų už
atlaisvintus KAD biurus Liuksemburge, kurios būtų tapačios 530,3 milijono eurų
statybos išlaidoms (žr. 43 dalį).
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Planuojamas KAD pastatas, Liuksemburgas
Šaltinis: Europos Parlamentas
BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Persikėlimas iš Strasbūro į Briuselį leistų gauti reikšmingą ekonomiją.
Persikėlimas iš Liuksemburgo į Briuselį prie šios ekonomijos prisidėtų
nežymiai.
50. Įvertintos vienkartinės ir periodinės išlaidos ir ekonomija dėl persikėlimo iš
Strasbūro į Briuselį ir iš Liuksemburgo į Briuselį yra apibendrintos 11 diagramoje
ir 4 priede.
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11 diagrama. Vienkartinių ir periodinių išlaidų ir ekonomijos dėl persikėlimo
iš Strasbūro ir Liuksemburgo, imant atskirai, santrauka
Iš Strasbūro į Briuselį
Iš Liuksemburgo į Briuselį
A sprendimas: B sprendimas:
C sprendimas: D sprendimas:
Strasbūro
Strasbūro
Pirkti biurus Nuomoti biurus
pastatai
pastatai
Briuselyje
Briuselyje
realizuojami nerealizuojami
700
600
500
400

Vienkartinė 300
ekonomija /
200
(išlaidos)
milijonais 100
0
eurų
(100)
(200)
(300)

616,1

(40,1)

(220,2)

476,1

113,8

113,8

13,4

(16,4)

200

Metinė
ekonomija / 100
(išlaidos)
0
milijonais (100)
eurų

51. Dėl persikėlimo iš Strasbūro į Briuselį būtų gauta įvertinta 113,8 milijono eurų
periodinė ekonomija į ES biudžetą (6,3 % Europos Parlamento biudžeto
ekvivalentas). Taip pat būtų gautos didelės vienkartinės pajamos realizavus
Strasbūro pastatus, kurios, nors ir sudėtinga pateikti kiekybinį įvertį, galėtų būti
reikšmingo dydžio. Audito Rūmų 656,2 milijono eurų įvertis yra pagrįstas jų
grynosios apskaitinės vertės (306,8 milijono eurų) ir atlikus išorės įvertinimą
nustatytos rinkos vertės (1 005,5 milijono eurų) vidutiniu dydžiu. Šias pajamas
sumažintų 1,1 milijono eurų personalo perkėlimo vienkartinės išlaidos ir visos
išlaidos, susijusios su pastatų išlaikymu tol, kol bus priimtas tinkamas sprendimas

2014 07 11

30

(Audito Rūmų analizėje buvo įtraukta 39 milijonų eurų numatyta suma). Tačiau, jei
Parlamentui nepavyktų realizuoti Strasbūro pastatų, į ES biudžetą nebūtų gautos
vienkartinės pajamos. Bendra įvertinta 616,1 milijono eurų vienkartinė ekonomija
taptų 40,1 milijono eurų vienkartinėmis išlaidomis.
52. Persikėlimo iš Liuksemburgo į Briuselį išlaidos ir ekonomija priklausytų nuo to,
ar būtų nuspręsta pirkti ar nuomoti biurus Briuselyje:
a) Biurų statybos Briuselyje atveju būtų gauta įvertinta 13,4 milijono eurų
periodinė ekonomija (0,7 % Europos Parlamento biudžeto ekvivalentas).
Tačiau šiuo atveju būtų patirtos 220,2 milijono eurų vienkartinės išlaidos dėl
personalo perkėlimo išlaidų ir papildomų išlaidų, susijusių su biurų statyba
Briuselyje.
b) Biurų nuomos Briuselyje atveju vietoj ekonomijos būtų patirtos 16,4 milijono
eurų metinės periodinės išlaidos (0,9 % Europos Parlamento metinio biudžeto
ekvivalentas). Tačiau šiuo atveju būtų gautos įvertintos 476,1 milijono eurų
vienkartinės pajamos, kurias sudaro KAD pastato Liuksemburge vertė,
atėmus personalo perkėlimo išlaidas.
53. 12 diagramoje parodyta šių keturių scenarijų išlaidų ir ekonomijos suminė
dabartinė vertė 50 metų laikotarpiu, taikant 3,5 % diskonto normą (žr. 18 išnašą).
Persikėlus iš Strasbūro į Briuselį galėtų būti gauta 3,2 milijardo eurų ekonomija
(2,6 milijardo eurų, jei pastatai nebus realizuoti). Persikėlimas iš Liuksemburgo į
Briuselį leistų gauti papildomą 0,1 milijardo eurų ekonomiją, nepriklausomai nuo
to, ar pastatai Briuselyje bus perkami ar nuomojami.
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12 diagrama. Persikėlimo iš Strasbūro ir Liuksemburgo, imant atskirai,
suminė dabartinė vertė
3 500

Ekonomija
3 000

Milijonais eurų

2 500
2 000

A
A: Strasbūro pastatai realizuojami

1 500

B

B: Strasbūro pastatai nerealizuojami

1 000

D: Liuksemburge nuoma

C

0

Išlaidos

C: Liuksemburge pirkimas

D

500

0

10

20

-500

Metai

30

40

50

54. Bendrai pateikta įvertinta vienkartinė ir periodinė ekonomija dėl persikėlimo iš
Strasbūro ir Liuksemburgo ir dėl visų operacijų centralizavimo Briuselyje yra
apibendrinta 13 diagramoje. Darant prielaidą, kad Strasbūro pastatai bus
parduoti, jei biurai Briuselyje būtų perkami, iš viso būtų gauta bendra 127,2
milijono eurų periodinė ekonomija ir bendros 395,9 milijono eurų vienkartinės
pajamos. Jei biurai būtų nuomojami, iš viso būtų gauta bendra 97,4 milijono eurų
periodinė ekonomija ir bendros 1 092,2 milijono eurų vienkartinės pajamos.
Tačiau, jei Strasbūro pastatai nebūtų parduoti, vienkartinės pajamos abiem
atvejais sumažėtų 656,2 milijono eurų.
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13 diagrama. Vienkartinės ir periodinės ekonomijos dėl persikėlimo ir iš
Strasbūro, ir Liuksemburgo santrauka
A sprendimas:
B sprendimas:
Strasbūro pastatai realizuojami Strasbūro pastatai nerealizuojami
Liuksemburge: Liuksemburge: Liuksemburge: Liuksemburge:
pirkti
nuomoti
pirkti
nuomoti
AC
AD
BC
BD
1 200
1 000
800

Vienkartinė 600
ekonomija /
400
(išlaidos)
milijonais 200
eurų
0

(200)
(400)

Metinė 200
ekonomija /
100
(išlaidos)
milijonais
0
eurų

395,9

1 092,2

(260,3)

436,0

127,2

97,4

127,2

97,4

55. 14 diagramoje yra laiko skalėje palyginti keturi persikėlimo iš Strasbūro ir iš
Liuksemburgo, imant kartu, scenarijai. Kiekvieno šių scenarijų atveju joje parodyta
persikėlimo išlaidų ir ekonomijos suminė dabartinė vertė 50 metų laikotarpiu,
taikant 3,5 % diskonto normą.
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14 diagrama. Persikėlimo iš Strasbūro ir Liuksemburgo, imant kartu,
ekonomijos suminė dabartinė vertė
4 000

Ekonomija

Milijonais eurų

3 500
3 000

AD

2 500

AC
BD

2 000

BC

1 500
AD: Strasbūre nuosavybė realizuojama; Liuksemburge nuoma

1 000

AC: Strasbūre nuosavybė realizuojama; Liuksemburge pirkimas
BD: Strasbūre nuosavybė nerealizuojama; Liuksemburge nuoma

500

Išlaidos

BC: Strasbūre nuosavybė nerealizuojama; Liuksemburge pirkimas

0
0

10

20

Metai

30

40

50

-500

56. Jei Strasbūro pastatai yra realizuojami, galimos ekonomijos per 50 metų
įvertinta grynoji dabartinė vertė yra apie 3,3 milijardo eurų (du Europos
Parlamento metiniai biudžetai), nepriklausomai nuo to, ar biurai Briuselyje iš
Liuksemburgo persikėlusiems darbuotojams bus perkami ar nuomojami. Jei
Strasbūro pastatai nėra realizuojami, galimos ekonomijos per 50 metų įvertinta
grynoji dabartinė vertė yra 2,7 milijardo eurų, taip pat nepriklausomai nuo to, ar
biurai Briuselyje bus perkami ar nuomojami. Trumpesniu laikotarpiu nuoma leidžia
pasiekti didesnę ekonomiją nei pirkimas. Keturių visos veiklos centralizavimo
Briuselyje sprendimų kombinacijų grynoji dabartinė vertė 25 ir 50 metų laikotarpiu
yra parodyta 15 diagramoje.
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15 diagrama. Visos veiklos centralizavimo Briuselyje ekonomijos dabartinė
vertė 25 ir 50 metų laikotarpiu

Sprendimas

AD
AC
BD
BC

Strasbūras

Liuksemburgas

Biurai Briuselyje
Pastatai realizuojami
nuomojami
Biurai Briuselyje
Pastatai realizuojami
perkami
Biurai Briuselyje
Pastatai nerealizuojami nuomojami
Biurai Briuselyje
Pastatai nerealizuojami perkami

Ekonomija milijonais eurų
Grynoji
Grynoji
dabartinė
dabartinė
vertė,
vertė,
apimanti 25 apimanti 50
metus
metų
2 676

3 325

2 464

3 312

2 019

2 669

1 808

2 656

57. Būsimos galimos ekonomijos dėl visos Europos Parlamento veiklos
centralizavimo Audito Rūmų analizės patikimumo lygis nėra tas pats kaip istorinių
išlaidų audito. Visų pirma yra taikoma apytikslė pastatų vertė. Audito Rūmai
atlikdami savo analizę rėmėsi tam tikromis prielaidomis. Bet koks sprendimas, ar
reikia centralizuoti veiklą, priklausys ne tik nuo finansinių argumentų, bet ir nuo
kitų veiksnių, įskaitant atsižvelgimą į galiojančias Sutarties nuostatas.
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1 priedas

Palyginama:
1. 2002 m. Europos Parlamento administracijos ataskaita dėl trijų darbo vietų išlaikymo išlaidų
2. Europos Parlamento administracijos atsakymuose į klausimyną pateiktos Strasbūro būstinės įvertintos išlaidos rengiantis 2010 m.
ir 2011 m. Europos Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimui
3. 2013 m. rugpjūčio mėn. Europos Parlamento administracijos ataskaita dėl EP geografinio išsiskaidymo finansinio, aplinkosaugos ir
regioninio poveikio
Milijonais
eurų
2. Atsakymai į biudžeto įvykdymo
3. 2013 m. tyrimas
1. 2002 m. tyrimas
Trijų būstinių
Iš
išlaidos
Liuksemburgo
Iš
(nenurodyta
į Briuselį,
Liuksemburgo
vienos
Strasbūro
Strasbūro
Strasbūro
pastatai
į Briuselį,
būstinės
20 % priedas išlaidos 2009 išlaidos 2010 išlaidos 2011 Iš Strasbūro į
perkami /
pastatai
vieta)
plėtrai
m.
m.
m.
Briuselį
statomi
nuomojami
A. Vienkartinės (išlaidos)
Darbuotojų perkėlimas
Baldų ir turto perkėlimas
Biurų atnaujinimas
A. Visos vienkartinės (išlaidos)
B. Vienkartinė ekonomija
Pajamos pardavus / kitaip panaudojus
pastatus
B. Visa vienkartinė ekonomija
Visas grynasis vienkartinių (išlaidų) ir ekonomijos
C. Papildomos metinės (išlaidos)
Papildomos vienkartinės išsisklaidžiusių
pastatų išlaidos per 20 metų

Nevertinta

Nevertinta

Nevertinta

Nevertinta

Nevertinta

0,0

(51,3)
(2,0)
(5,3)
(58,6)

Nevertinta
Nevertinta

Nevertinta
Nevertinta

Nevertinta
Nevertinta

Nevertinta
Nevertinta

Nevertinta
Nevertinta

Nevertinta
0,0

Nevertinta
(58,6)

(17,0)

C. Visos papildomos metinės (išlaidos)
D. Metinė ekonomija
Su atstumu susijusi ekonomija dėl sumažėjusių kelionių, transportavimo ir ryšių
Parlamento narių komandiruočių
išlaidos
Laisvai samdomų vertėjų žodžiu
kelionės išlaidos
21,6
18,0
Personalo komandiruočių išlaidos
Politinių frakcijų komandiruočių
išlaidos
Parlamento pagalbinių darbuotojų
komandiruočių išlaidos
Visos komandiruočių išlaidos
18,0
21,6
Transportavimas (pavyzdžiui, bagažo)
9,0
10,8
iš ir į Strasbūrą
Tinklo ir telefono mokesčiai
10,8
Kitos transporto ir ryšių išlaidos
9,0
Personalo darbo laiko dėl trumpesnių
kelionių vertė
3,9
4,7
Su atstumu susijusi ekonomija dėl
30,9
37,1
sumažėjusių kelionių, transportavimo ir ryšių
Su pastatų ir įrangos dubliavimu susijusi ekonomija
Nuoma
60,0
Patalpų statyba
Patalpų įrengimas
Specialūs turto valdymo susitarimai
Išlaikymas, priežiūra ir valymas
Energijos suvartojimas

Personalo sumažinimas dėl vienodų
struktūrų atsisakymo arba dėl masto
ekonomijos
Ekonomija dėl efektyvumo padidėjimo kitose
D. Visa metinė ekonomija
Visas grynasis (išlaidų) ir ekonomijos rezultatas
Visas grynųjų metinių (išlaidų)/ekonomijos rezultatas

Nevertinta
(58,6)

(29,0)

Papildoma biuro nuoma, jei pastatai nėra
perkami

Pastatų apsauga ir stebėjimas
Draudimas
Tranzitiniai biurai ("Bureaux de
passage")
Visos pastatų ir su jais susijusios
išlaidos
IT ir telekomunikacijų infrastruktūra
Baldai
Techninė įranga ir įrengimas
Visos duomenų apdorojimo, įrangos ir
kilnojamo turto išlaidos
Visa su pastatų ir įrangos dubliavimu susijusi
ekonomija
Ekonomija dėl efektyvumo padidėjimo kitose srityse
Strasbūro sesijoms įdarbinami
sutartininkai
Medicinos tarnyba
Viešojo maitinimo išlaidos

(51,3)
(2,0)
(5,3)
(58,6)

0,0

1,1
8,7

1,1
9,9

1,1
10,1

93,6

(17,0)

3,1
12,3

4,7

4,7

4,5

0,5

0,5

1,9
11,7

4,8
15,8

5,6
16,8

5,6
25,5

5,2

5,2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4
0,2
0,6

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

6,0

3,2

3,2

8,7

8,7

0,6

0,6

12,1

16,2

17,2

32,1

0,1

0,1

0,1

14,3

8,7

7,8

0,1
7,3
8,8
1,7

11,1

13,0

16,1

19,3

3,1

3,2

3,9

4,3

8,3

8,5

8,1

7,7
0,3

18,0

78,0

(29,0)

36,9

33,5

36,0

49,5
3,6
1,1
7,1

0,6

0,6

42,0

50,4

0,0

0,0

0,0

11,8

0,0

0,0

120,0

144,0

36,9

33,5

36,0

61,3

0,6

0,6

1,2

1,4

1,9

1,9

2,1

2,3
0,4
1,0

16,7
17,9
168,8
168,8

20,0
21,5
202,6
202,6
202,6

1,9
50,9
50,9

1,9
51,6
51,6

2,1
55,3
55,3

5,7
5,7
15,0
(14,0)
89,1

5,7
5,7
15,0
(2,0)

52,6

6,0
9,7
103,1
103,1
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1
3 priedas
Trijų svarbiausių tyrimų pagrindinės hipotezės.
Geografinio išsiskaidymo išlaidos ir galima ekonomija dėl vienos būstinės
1. 2002 m.
EP
administracijo
s tyrimas

Ateityje turėtų būti viena politinė būstinė / darbo vieta.



-

Viena politinė būstinė = bet kuri vieta



-

Viena politinė būstinė = Briuselis

-

Liuksemburgo personalas taip pat turės būti perkeltas į
vieną politinę būstinę

2. Atsakymai į
klausimynus
rengiantis EP
biudžeto
įvykdymo
patvirtinimui
2009, 2010,
2011 m.

3. 2013 m. EP
administracijos
tyrimas „Trys
EP darbo
vietos“









Dėl politinės būstinės Strasbūre praėjusiais metais buvo
patirta papildomų išlaidų (palyginti su situacija, jei visos
plenarinės sesijos būtų vykusios Briuselyje, todėl Strasbūro
infrastruktūra nėra reikalinga).
Turėtų būti pakeista kitos institucijos būstinės vieta
Perteklinių darbuotojų skaičius gali būti atimtas iš visų
reikalingų darbuotojų skaičiaus.





Pertekliniai darbuotojai apskaičiuoti remiantis
masto ekonomija atliktais vertinimais (mažiau biuro patalpų
ir trumpesnės kelionės => visa tai administruoti reikia
mažiau personalo)





Pertekliniai darbuotojai apskaičiuoti remiantis
ekonomija dėl trumpesnių kelionių iš vienos EP būstinės į
kitą



Strasbūro sesijose dirbantys sutartininkai nebereikalingi /
sudaro papildomų išlaidų


(75 % kelionės
laiko = prarastas
darbo laikas)








Tik komandiruotės į
Strasbūrą (ne į
Liuksemburgą / ne iš
Liuksemburgo į
Briuselį)



(taip pat
įdarbinami dėl
komitetų
posėdžių)

EP narių atveju atsižvelgta į kelionės išlaidų, skirtų pasiekti
politinę būstinę priklausomai nuo jos vietos, skirtumus
EP narių komandiruočių tarp 3 darbo vietų išlaidos galėtų
būti sutaupytos / yra papildomos išlaidos.
EP personalo komandiruočių tarp 3 darbo vietų išlaidos
galėtų būti sutaupytos / yra papildomos išlaidos.



Politinių frakcijų komandiruočių į Strasbūro būstinę išlaidos
galėtų būti sutaupytos / yra papildomos išlaidos.



Parlamento narių padėjėjų komandiruočių į Strasbūro
būstinę išlaidos galėtų būti sutaupytos / yra papildomos
išlaidos.
Laisvai samdomų vertėjų kelionės į Strasbūrą išlaidos
galėtų būti sutaupytos / yra papildomos išlaidos.












Kitų institucijų darbuotojų (pavyzdžiui Europos Komisijos ir
Tarybos darbuotojų) komandiruočių į Strasbūrą išlaidos
galėtų būti sutaupytos / yra papildomos išlaidos.
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2
1. 2002 m.
EP
administracijo
s tyrimas

Bagažo, Parlamento narių ir kt. gabenimo tarp Strasbūro ir
Briuselio išlaidos galėtų būti sutaupytos / yra papildomos
išlaidos.



Reikia mažiau biuro patalpų (nes nebereikalingos laikinos
biuro patalpos („bureaux de passage“) ir reikia mažiau
darbuotojų)



Nuomoti atlaisvinti pastatai neturi būti toliau nuomojami



2. Atsakymai į
klausimynus
rengiantis EP
biudžeto
įvykdymo
patvirtinimui
2009, 2010,
2011 m.



3. 2013 m. EP
administracijos
tyrimas „Trys
EP darbo
vietos“




Nuosavi atlaisvinti pastatai parduodami / nuomojami /
naudojami kitos ES institucijos, agentūros ar kitos įstaigos
Nuosavi atlaisvinti pastatai vis tiek turi būti išlaikomi,
šildomi ir kt.
Su atlaisvintais Strasbūro pastatais susijusios išlaidos
galėtų būti sutaupytos / yra papildomos išlaidos







Išlaikymas, valymas, energijos vartojimas,
apsauga, draudimas







-









Įrengimas

Strasbūro atlaisvintų pastatų baldų ir įrangos išlaidos galėtų
būti sutaupytos
Strasbūro atlaisvintų pastatų tinklo ir telefono mokesčiai
galėtų būti sutaupyti





Galėtų būti atsisakyta viešojo maitinimo paslaugų
Strasbūre






Galėtų būti atsisakyta medicinos tarnybos Strasbūre



Turi būti perkami / nuomojami nauji pastatai

(norint priimti
Liuksemburgo
darbuotojus
Briuselyje)

-

Išlaikyti naujus pastatus kainuos tiek pat, kiek
Liuksemburge

n. d.

n. d.



-

Naujuose pastatuose išlaidos baldams ir įrangai bus
tos pačios, kaip Liuksemburge

n. d.

n. d.



Nėra taikomas reguliarus patalpų ploto vertinimas

Vienkartinės su persikėlimu susijusios išlaidos

n. d.



(Visi pastatai
buvo
nuomojami.)

Bet neįtraukta į
bendrą skaičių





Bet neįtraukta į
169 / 203 milijonų
bendrą skaičių
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1
Galimos ekonomijos dėl centralizavimo Briuselyje santrauka

4 priedas

Briuselis

C sprendimas
Ekonomijos per 50 metų
grynoji dabartinė vertė
87 milijonai €
C sprendimas
Iš Liuksemburgo į Briuselį
Perkami pastatai Briuselyje

D sprendimas
Ekonomijos per 50 metų
grynoji dabartinė vertė
100 milijonų €

D sprendimas
Iš Liuksemburgo į Briuselį
Nuomojami biurai Briuselyje
Vienkartinė ekonomija dėl KAD
pardavimo arba alternatyvaus
panaudojimo

+ 476 milijonai €
Periodinės išlaidos, nes nuomos
Briuselyje išlaidos viršija
periodinę ekonomiją dėl su
keliavimu ir efektyvumu susijusios
naudos

Vienkartinės papildomos
išlaidos už pastatus Briuselyje

- 220 milijonų €

- 16 milIjonų € per metus

Periodinė ekonomija dėl su
keliavimu ir efektyvumu
susijusios naudos

+ 13 milijonų € per metus

Liuksemburgas
B sprendimas
Iš Strasbūro į Briuselį
Strasbūro pastatai nerealizuojami
Vienkartinės išlaidos, jei pastatų
nuosavybės neatsisakoma

- 40 milijonų €
Reguliari ekonomija dėl
trumpesnių kelionių, mažesnių
išlaidų pastatams ir didesnio
efektyvumo

+ 114 milijonų € per metus

B sprendimas
Ekonomijos per 50 metų
grynoji dabartinė vertė
2 569 milijonai €
A sprendimas
Ekonomijos per 50 metų
grynoji dabartinė vertė
3 225 milijonai €

A sprendimas
Iš Strasbūro į Briuselį
Strasbūro pastatai realizuojami
Vienkartinė ekonomija dėl
pardavimo arba alternatyvaus
pastatų panaudojimo

+ 616 milijonų €
Periodinė ekonomija dėl
trumpesnių kelionių, mažesnių
išlaidų pastatams ir didesnio
efektyvumo

+ 114 milijonų € per metus

Strasbūras
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