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ЛЪЖИ И ПРЕМЪЛЧАНИ ФАКТИ В ДОЛКАДА ФОКС/ХЕФНЕР 

 

Уважаеми Дами и Господа Европейски депутати, 

Днес сте тук за да представите позициите си относно доклад пледиращ за преместване на седалището на 
Европейският Парламент в Брюксел. Този доклад се основава на  грешни твърдения и лъжи. 

 

1) Финансовите разходи са изчислени въз основа на манипулации и догадки.  Проучването на 
Асоцияцията на младите европейски предприемачи и официалният доклад на Главен Секретариат 
на ЕП доказват това. Реалната цена, 51-55 милиона на година е четири пъти по-ниска, 10 цента на 
гражданин за година или 0,04% от бюджета на Европейският Съюз. 

2) Влияние върху околната среда: стойностите на вредни емисии  публикувани в доклада(19 000 
тона CO²), присъстват в доклад от 2002, чийто  автори подчертават сами техните слабости и 
недостатъци. Реалните цифри  фигурират в годишната  «декларация за околната среда », която Вие 
одобрявате всяка година. Реалната стойност на вредни емисии за 2011 възлизат на 3250 тона CO² 

3) Даване правото на Европейският Парламент сам да избира седалището си би било 
прекомерна власт. Премливо ли е ЕП да има правото да променя седалището си на всяко 
законодателно събрание според  мнозинството? Само няколко изключения в практиката или 
конституции в света дават тази привилегия.  

4) Докладът Фокс/Хефнер премълчава финансовите последици от съсредоточаването на 
институциите в Брюксел. Не трябва да се забравят социалните и капиталови разходи, както и 
разходите за поддръжка на празните помещения. Не на последно място трябва да се прецени 
политическите разходи, свързани с преговори между страните членки на ЕС за предоговаряне на 
седалищата на европейските институции. 
 

Лъжа е твърдението за генериране на финансови капитали чрез премахването на седалището в 
Страсбург.  
Съсредоточаването на институциите в Брюксел не спестява средства на ЕС. Празните сгради в 
Страсбург и Люксембург остават собственост  на европейските институции, с техните разходи за 
поддръжка и охрана, а неизползваемостта им ще доведе до ускорено остаряване и обезценяване.  
 

Докладът Фокс/Хефнер е резултат на многобройни опити на анти Страсбургско лоби  целящо 
дискредидиране на седалището в Страсбург, отричане на историческата му  стойност и ролята му на символ 
на географското многообразие на европейските институции.  

Необходимо ли е да припомняме последните действия на господин Фокс, които доведоха до незаконна 
промяна в графика на парламентарните сесии, както и до непризнването на тази промяна от Съда на 
ЕС, декември 2012. 

 

 

Във времена на криза, нашият  девиз «Единство в многообразието », ценностите и символите са 
най- важни. Страсбург е символ на победа над тежкото европейско минало,но и символ на 
европейското бъдеще.  


