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Förteckning över utgifter som kan berättiga till ersättning för allmänna utgifter 

 

 

Förteckningen är inte uttömmande. Syftet med ersättningen för allmänna utgifter är att den 

ska täcka utgifter som direkt är förbundna med utövandet av ledamöternas parlamentariska 

uppdrag. Utgifter som täcks av andra ersättningar ersätts inte, utom i de fall då de 

utbetalade beloppen från dessa ersättningar har förbrukats. 

 

1. Kostnader för kontorsdrift och kontorsunderhåll 

  

1.1 Lokalkostnader 

 

• Hyra och därmed sammanhängande avgifter (uppvärmning, belysning, försäkring, 

vatten, el och städning)1 

• Underhåll och reparation av hyreslokaler2 

 

1.2 Löpande kostnader 

 

• Portokostnader 

• Telefonräkningar  

• Internetabonnemang  

• Abonnemang på databaser 

• Kostnader för webbhotell eller domännamn för ledamöternas webbplatser 

 

2. Kostnader för kontorsartiklar och dokumentation 

 

• Kontorsartiklar, pappersvaror och materiel 

• Inköp av eller prenumeration på böcker, tidskrifter, dagstidningar och elektroniska 

nyhetsbrev 

• Kostnader för materiel och utrustning i samband med grafisk formgivning, 

redigering, tryckning och publicering eller distribution av alla dokument som kan 

tryckas eller publiceras, såsom forskningsrapporter, utlåtanden, 

rapporter/betänkanden, yttranden, tryckta kort med personliga hälsningar, visitkort 

osv. 

• Kostnader för mat och dryck för personalen 

 

3. Kostnader för kontorsutrustning  

 

Inköp, hyra, installering, drift, underhåll och reparation av 

 

• kontorsutrustning, inklusive möbler 

• IT-utrustning 

• telefoner, mobiltelefoner, faxapparater  

• standardprogramvara 

 

                                                 
1 Lokalerna måste uteslutande användas för ledamotens parlamentariska verksamhet. 
2 Samma villkor som ovan. 
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4. Kostnader för representation 

 

• Hotell- och restaurangräkningar i den medlemsstat där ledamoten blivit vald  

• Kostnader i samband med den logistiska organisering av evenemang, konferenser, 

seminarier, utställningar eller andra offentliga tillställningar som anordnas av 

ledamoten, såsom kostnader för lokalhyra, transportkostnader resekostnader samt 

kostnader för logi, audiovisuell utrustning, dokumentation, kontorsartiklar och 

catering 

• Reseutgifter för volontärer 

 

 

5. Administrationskostnader  

 

• Kostnader för redovisning och bokföring som inte täcks av assistentstödet till 

ledamöterna 

 

 

6. Principer för utnyttjandet av ersättningen för allmänna utgifter   

 

För utnyttjandet av ersättningen för allmänna utgifter gäller de allmänna principer som är 

tillämpliga för parlamentets budget, det vill säga 

 

a)  principen om en sund ekonomisk förvaltning, artiklarna 3, 5.3, 27, 28a och 109.2 i 

budgetförordningen3, artikel 21 i dess genomförandebestämmelser4 samt artikel 62 i 

tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan5,  

 

b)  principen om specificering, artiklarna 3 och 21 i budgetförordningen, och 

 

c)  principerna för finansiering av politiska partier, artiklarna 7 och 8 i förordningen om 

regler för politiska partier på europeisk nivå6. 

 

 

Om ledamöterna är osäkra på om en utgift berättigar till ersättning för allmänna utgifter 

ombeds de att vända sig till den berörda avdelningen på parlamentet innan de drar på sig 

utgiften i fråga. 

                                                 
3 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska 

gemenskapernas allmänna budget. 
4 Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002. 
5 Tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga. 
6 Förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier 

på europeisk nivå, se även EU-domstolens mål 294/83 och förklaring nr 11 om artikel 191 i fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskaperna, fogad till Nicefördragets slutakt. 


