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PreºedinteleParlamentului
Europeanvreasã
transformeîntr-unhotelo
clãdiredeþinutãdeacestfor

R
oberta Metsola, pre-
ºedintele Parlamen-
tului European, ia în
calcul transformarea
într-un hotel a unei
clãdiri deþinute de

aceastã instituþie în Strasbourg,
într-o miºcare vãzutã drept spri-
jin pentru statutul oraºului de ca-
pitalã a UE, informeazã politi-

co.eu.
Recent, Politico informa cã,

într-o scrisoare vãzutã de jurna-
liºtii sãi, datatã 8 februarie ºi tri-
misã cãtre premierul francez de
atunci, Jean Castex, Metsola salu-
ta ideea "înfiinþãrii unui hotel în
clãdirea Salvador de Madariaga",
care este parte a portofoliului
imobiliar al Parlamentului din

Strasbourg. O asemenea miºcare
"ar putea contribui la uºurarea
poverii de pe sectorul hotelier", a
scris Metsola fãcând referire la
deplasãrile parlamentarilor.

Amintim cã sediul central al
Parlamentului European este la
Strasbourg (aºa cum este trecut
în tratatele UE), dar cea mai mare
parte a activitãþii se desfãºoarã la

Bruxelles, în Belgia.
Europarlamentari i , staff-ul

acestora, cei care se ocupã cu
lobby ºi alte persoane cãlãto-
resc la Strasbourg timp de câte-
va zile pe lunã, la sesiunile ple-
nare, ocupând astfel aproape în
întregime hotelurile din oraº.
C r i t i c i i d e p l a s ã r i l o r l u n a r e
scumpe la Strasbourg spun cã

38  BURSA Construcþiilor nr. 8 / 2022

Piaþa hotelierã



acestea creeazã costuri ce nu
sunt necesare, dubleazã capa-
citatea infrastructurii parla-
mentare ºi dãuneazã mediului,
având în vedere emisiile impli-
cate.

Guvernul francez se opune,
însã, ferm oricãrei miºcãri care
ar duce la renunþarea la sediul
din Strasbourg. În aceste condi-
þii, Franþa a fãcut presiuni asu-
pra lui Metsola sã cumpere o
altã proprietate imobiliarã din
Strasbsourg pentru întãrirea po-
ziþiei oraºului de capitalã a UE:
clãdirea recent finalizatã Osmo-
se, care a fost contractatã de
Banque des Territoires din Fran-
þa în cooperare cu autoritãþile
locale ºi regionale. Planul de a
transforma clãdirea Salvador de
Madariaga într-un hotel ar întãri

susþinerea pentru achiziþ ia
Osmose de cãtre Parlament, no-
teazã sursa citatã.

Achiziþia Osmose, scria Castex
într-o scrisoare trimisã pe 27 ia-
nuarie cãtre Metsola, "ar întãri
prezenþa Parlamentului ºi, în ge-
neral, ar spori rolul oraºului Stra-
sbourg".

În schimb, tocmai de acest lu-
cru se tem criticii deplasãrilor în
oraºul francez. "Parlamentul Eu-
ropean ar trebui sã economisea-
scã bani ºi energie, nu sã cheltu-
im mai mulþi bani pe mai multe
clãdiri", a scris pe Twitter Daniel
Freund, europarlamentar ger-
man din partea Verzilor, care
face parte dintr-o iniþiativã tran-
spartinicã ce urmãreºte suspen-
darea sesiunilor din Strasbourg,
din cauza actualei crize a ener-

giei. Corespondenþa consultatã
de Politico ºi discuþiile cu mai
mulþi oficiali sugereazã cã Met-
sola doreºte sã susþinã solicita-
rea francezilor de a cumpãra
Osmose. Un purtãtor de cuvânt
al Robertei Metsola, a declarat
pentru Politico: "Din ceea ce
ºtiu, planul cu hotelul era o op-
þiune care nu a mai mers înainte.
În orice caz, o astfel de decizie ar
fi luatã pe baza nevoilor institu-
þiei ºi pe un proces echitabil".

La finele lunii octombrie, vice-
preºedintele Comisiei pentru
bugete din partea Verzilor, Ra-
smus Andresen, a afirmat pen-
tru Politico cã "acordul privind
hotelul este foarte discutabil.
Pânã acum, nu am auzit vreun
argument care sã mã fi convins
cã avem nevoie de o clãdire
nouã".

La rândul sãu, Nils Usakovs de
la S&D a declarat: "Nu avem in-
formaþii, avem doar estimãri.
Cum putem lua decizii dacã tre-
buie sã facem presupuneri pro-
fesioniste citind ziarele franceze
despre ceea ce se întâmplã cu

afacerea asta? Nu aºa ar trebui
sã funcþioneze".

În situaþia datã, Administraþia
Parlamentului urmeazã sã facã o
analizã externã din care sã reia-
sã dacã este nevoie sau nu de
cumpãrarea unei noi clãdiri,
care va fi gata luna aceasta.
Dacã rãspunsul va fi pozitiv,
atunci Biroul Parlamentului, for-
mat din Metsola, cei 14 vice-
preºedinþi ai Parlamentului ºi cei
cinci "interogatori" care supra-
vegheazã aspectele administra-
tive ºi financiare, va lansa o di-
scuþie despre achiziþie, care ar
putea sã fie realizatã în luna de-
cembrie.

Luna trecutã, într-un vot pri-
vind bugetul Parlamentului pe
2023, 274 de europarlamentari
au votat în favoarea unui amen-
dament de "a se opune la achizi-
þia clãdirii Osmose în Strasbo-
urg", în vreme ce 275 au votat
împotrivã.
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Roberta Metsola, preºedintele

Parlamentului European, ia în calcul

transformarea într-un hotel a unei clãdiri

deþinute de aceastã instituþie în Strasbourg,

într-o miºcare vãzutã drept sprijin pentru

statutul oraºului de capitalã a UE,

informeazã politico.eu.


