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Ärende: Preliminärt förslag till budgetberäkning för en ändringsbudget för 2010
Avsnitt I – Parlamentet
(Följderna av Lissabonfördragets ikraftträdande)

SAMMANFATTNING

Lissabonfördragets ikraftträdande kommer att direkt eller indirekt påverka parlamentets hela 
administration. De extra budget- och personalresurser som parlamentet behöver för att kunna 
fullgöra sin nya roll som jämbördig medlagstiftare med rådet kommer att tillhandahållas genom 
en ändringsbudget för 2010.

Generalsekreteraren har redan gjort en genomgång av behoven och dragit slutsatsen att även 
om Lissabonfördraget kommer att påverka majoriteten av parlamentets strukturer bör de 
omedelbara åtgärderna koncentreras på att förstärka stödet till ledamöterna, som därigenom 
kan stärka sin roll som lagstiftare. Med detta angreppssätt undviker man att sprida ut resurserna 
och kommer att väsentligt förstärka de tjänster som mer direkt berör lagstiftningsarbetet, 
vilket är vår institutions kärnverksamhet.

Därför föreslås följande åtgärder:

1. En förstärkning av utskottssekretariaten med 70 nya tjänster: (50 AD5 och 20 AST1) 
och av Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten genom 
inrättandet av 5 nya tjänster (3 AD5 och 2 AST1), dvs. totalt 75 nya tjänster.

2. En förstärkning av det personliga stödet till ledamöterna genom en ökning av deras 
sekretariatsersättning: en ökning med 1 500 EUR per månad för varje ledamot fr.o.m. 
den 1 maj 2010.

3. En förstärkning av de politiska gruppernas stödkapacitet genom inrättandet av 75 extra 
tillfälliga tjänster: (48 AD5 och 27 AST1).

4. De anslag som krävs för dessa föreslagna åtgärder uppgår till 13 330 191 EUR och 
motsvarar mindre än 20 procent av den nuvarande outnyttjade marginalen (72 miljoner 
EUR) under rubrik V som reserverats för ändamål med anknytning till Lissabonfördraget. 
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Det nya totalbeloppet för budgeten för 2010 skulle då bli 1 620 693 426 EUR, 
morsvarande 20,04 procent av rubrik V.

Slutligen är det viktigt att understryka att dessa åtgärder endast är de allra mest angelägna. 
Ytterligare bedömningar kommer att göras för att ordentligt bestämma vilka eventuella behov i 
termer av budget- och personalresurser som finns i andra sektorer som påverkas av det nya 
fördraget. Dessa behov kommer att inkluderas i budgetberäkningen för 2011. 

Presidiet uppmanas godkänna dessa förslag och mot denna bakgrund anta det preliminära 
förslaget till budgetberäkning för ändringsbudgeten för 2010 samt uppdra åt talmannen att 
översända det till budgetutskottet.

I - INLEDNING

Förfarande

1. Förfarandet för ändringsbudgeten läggs fast i artiklarna 37 och 39 i budgetförordningen och 
i artikel 26 i budgetförordningens genomförandebestämmelser. Dessa bestämmelser är i 
korthet följande:
 Begäran om ändringsbudget från en annan institution än kommissionen ska sändas till 

kommissionen. Alla preliminära förslag till ändringsbudgetar ska av kommissionen 
överlämnas till rådet senast den 1 september varje år, utom under exceptionella 
omständigheter. Ändringsbudgetar kan bara antas enligt samma förfarande som 
fördragen fastställt för det årliga budgetförfarandet, med undantag av tidsplanen.

 De preliminära förslagen till ändringsbudgetar ska åtföljas av motiveringar och den 
information om genomförandet av budgeten från föregående och innevarande budgetår 
som finns tillgänglig när budgetarna upprättas.

2. Godkännandeförfarandet avseende ändringsbudgeten för 2010 ska för övrigt följa det nya 
budgetförfarandet i Lissabonfördraget, dvs. en enda behandling av budgetmyndighetens 
två grenar, följd av förlikning om så krävs.

Vägledande tidsplan för förfarandet

3. Tidsplanen har följande hållpunkter: 

DATUM INSTANSER ETAPPER
14/12/2009 Presidiet Behandling och antagande av det preliminära förslaget 

till budgetberäkning för ändringsbudgeten för 2010
14-17/12/2009 Budgetutskottet Eventuellt information till budgetutskottet

11-14/1/2010 Budgetutskottet Eventuellt: behandling och antagande av förslaget till 
ändringsbudget för 2010 (för ett eventuellt antagande i 
plenarförsamlingen i januari)

26-27/01/2010 Budgetutskottet Behandling och antagande av förslaget till 
budgetberäkning för ändringsbudgeten för 2010
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11/02/2010 Plenarförsamlingen Antagande av budgetberäkningen för ändringsbudgeten 
för 2010

12/02/2010 Kommissionen Budgetberäkningen f ö r  ändringsbudgeten för 2010 
sänds till kommissionen som förelägger 
budgetmyndigheten det preliminära förslaget till 
ändringsbudget

Mars 2010 Rådet Rådets första behandling av förslaget till ändringsbudget 
för 2010

7-8/04/2010 Budgetutskottet Behandling av förslaget till ändringsbudget för 2010
22/04/2010 Plenarförsamlingen Parlamentets första behandling och antagande av 

förslaget till ändringsbudget för 2010

Tidsplanen är vägledande. Om budgetutskottet och plenarförsamlingen antar förslaget till 
ändringsbudget redan i januari kan den första behandlingens omröstning äga rum i 
plenarförsamlingen i mars 2010.

II – LISSABONFÖRDRAGETS PÅVERKAN PÅ LAGSTIFTNINGEN OCH 
LAGSTIFTNINGSANKNUTEN VERKSAMHET 

4. I och med Lissabonfördragets ikraftträdande förväntas utskottssekretariatens arbetsbörda 
öka avsevärt. Det kommer att leda till en utökad användning av 
medbeslutandeförfarandet som blir det ordinarie förfarande som kommer att gälla för ca 
95 procent av lagstiftningen (från 37 till 86 rättsliga grunder inom områden som frihet, 
säkerhet och rättvisa, jordbruk, fiske, forskning, strukturfonder), en utökad användning av 
kvalificerad majoritet i rådet samt inrättandet av ett antal nya rättsliga grunder (inom 
områden som turism, sport, energi, rymden, civilskydd, och administrativt samarbete), och 
således till en generell ökning av unionens lagstiftningsarbete, med en avsevärd inverkan 
totalt sett på parlamentets behörighet och verksamhet. 
Detta inträffade från och med den dag då fördraget trädde i kraft den 1 december 2009, när 
den stora majoriteten av pågående lagstiftningsförfaranden som behandlades enligt 
samrådsförfarandet faller under det ordinarie lagstiftningsförfarandet som likställer 
parlamentet med rådet.

Lissabonfördraget spelar också stor roll för alla de fall när parlamentet hittills har 
rådfrågats men där samtyckesförfarandet kommer att gälla framöver, särskilt när det 
gäller förhandling om och ingående av internationella avtal.

Detta kommer inte bara att påverka det egentliga förfarandet utan också det förberedande 
och efterföljande arbete som hänger ihop därmed. För att parlamentet ska kunna ge sitt 
samtycke till ett avtal är det nödvändigt att noga följa förhandlingarna från början, och när 
så krävs utarbeta ett interimsbetänkande.

5. Dessutom kommer den enda behandlingen av budgeten att kräva ett mycket välkoordinerat 
arbete med mycket korta tidsfrister från parlamentets ansvariga instanser. Parlamentet 
kommer också att få ny behörighet när det gäller obligatoriska utgifter (för närvarande mer 
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än en tredjedel av EU:s budget) och övervakningen av utgifterna för yttre förbindelser 
(särskilt inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder). Detta kommer att 
kräva att budgetutskottet får utökat stöd från parlamentets administration, och parlamentet 
kommer också högst sannolikt att delta i förlikningskommitténs sekretariat som nu explicit 
föreskrivs i fördraget. 

6. Införandet av delegerade akter kommer att ge parlamentet ny behörighet inom ett område 
som hittills ingått i kommittéförfarandet. 
Denna nyhet kommer att göra det nödvändigt att systematiskt följa hur kommissionen 
delegerar behörighet, något som inte sker i dagsläget, och medför att parlamentets utskott 
behöver extra resurser. Kommissionen bör förelägga parlamentet varje delegerad akt som 
man tänker anta och parlamentet, eller åtminstone det ansvariga utskottet, bör behandla 
förslaget till akt för att bestämma huruvida akten är nödvändig, vilket inte alls sker i 
dagsläget enligt de gamla bestämmelserna om kommittéförfarandet.

7. Ikraftträdandet av det nya fördraget kommer att få viktiga följder för de yttre 
förbindelserna. Parlamentet kommer att ha ny behörighet vad gäller lagstiftning, budget 
och kontroll samt en roll att spela vid utnämningen av och kontakterna med kommissionens 
vice talman/höga representant och hans/hennes särskilda representanter. För parlamentets 
del kommer detta särskilt att påverka de avdelningar som sysslar med den gemensamma 
handelspolitiken och som har förbindelser med den framtida avdelningen för yttre åtgärder, 
och kommer rent allmänt att kräva ytterligare resurser så att man kan hantera det utvidgade 
samrådet och den ökande informationen inom dessa områden. 

Utöver tillämpningen av det ordinarie lagstiftningsförfarandet (dvs. kvalificerad majoritet 
vid omröstningar och medbeslutande tillsammans med parlamentet) för 
lagstiftningsärenden kommer parlamentets behörighet vad gäller den gemensamma 
handelspolitiken att öka avsevärt.

8. Genomförandet av artikel 36 i Lissabonfördraget kommer, i jämförelse med artikel 21 i 
Nicefördraget, att leda till en intensifierad verksamhet (två debatter varje år i stället för en) 
och utvidgad räckvidd för samrådsförfarandet (GUSP och GSFP). Dessutom sägs 
uttryckligen att de särskilda representanterna kan vara involverade i informationen till 
Europaparlamentet. Parlamentets möjligheter att utöva demokratisk kontroll över den höga 
representantens verksamhet i dennes funktion som vice ordförande för kommissionen 
måste också förbättras.

9. Lissabonsfördragets förstärkning av de nationella parlamentens roll kommer att direkt 
påverka parlamentets arbetsmetoder, särskilt för utskotten. Den nya mekanismen för 
förstärkt övervakning av subsidiaritetsprincipen (”gult kort” och ”orange kort”), de extra 
säkerhetsåtgärder som införs genom Lissabonfördraget (”nödbroms”), eller den nödvändiga 
utvecklingen av en dialog mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten före 
och efter lagstiftningsarbetet kommer i praktiken att påverka utskottens verksamhet och 
arbetsbörda.
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En uppsättning andra karaktäristika från Lissabonfördraget kan mycket väl innebära 
ytterligare teknisk uppföljning från parlamentets administration: Medborgarinitiativ, 
obligatoriskt samråd med Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén, större ansvar för Europeiska centralbanken, ny roll i utnämningen av domare 
och generaladvokater vid EU-domstolen och de allmänna domstolarna, ny rätt att bli 
informerad, etc. 

III – FÖRBÄTTRING AV LEDAMÖTERNAS LAGSTIFTNINGSKAPACITET

10. Med tanke på ovanstående och efter att noggrant ha undersökt de extra och specifika 
behoven inom alla sektorer av Europaparlamentets administration har generalsekreteraren 
beslutat att föreslå presidiet och budgetmyndigheten att koncentrera alla ansträngningar på
kort sikt till parlamentets kärnverksamhet, dvs. lagstiftningen.

11. Detta innebär en allmän förstärkning av stödet till ledamöterna för att förstärka deras 
kapacitet som lagstiftare, så att de kan fullgöra sin nu ännu viktigare roll i enlighet med det 
reviderade fördraget.

12. Det stöd som ledamöterna erbjuds i sin verksamhet kan förbättras genom att förstärka 
tre olika dimensioner:
 Förstärkning av utskottssekretariaten,
 förstärkning av det personliga stödet till ledamöterna (höjning av deras 

sekretariatsersättning),
 förstärkning av de politiska gruppernas stödkapacitet genom tilldelning av extra 

personal.

a) Förstärkning av utskottssekretariaten och direktoratet för förbindelser med de nationella 
parlamenten

Parlamentets utskott

13. Utskotten är hjärtat i ledamöternas verksamhet. Förstärkningen av deras sekretariat, vilket 
budgetmyndigheten har begärt upprepade gånger, är ett villkor för att man ska kunna 
upprätthålla ett högkvalitativt stöd åt ledamöterna, och därvid också beakta de väldiga 
tillgångar, resurser och expertis som finns inom de olika politikområdena hos 
kommissionen.

14. Efter genomgången av den nuvarande tjänsteförteckningen för utskottssekretariaten inom 
GD IPOL och GD EXPO, föreslås en fördelning av tjänster till varje utskott så att 
minimibemanningsnivån uppnås. Utskotten har delats in i tre grupper, med hänsyn till en 
rad parametrar, t.ex. deras involvering i medbeslutandeförfarandet (enligt 
Lissabonfördraget) utskottets storlek och dess allmänna arbetsflöde. 
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Grupp 1 (utskott med omfattande lagstiftning)

15. Denna grupp består av följande utskott: ECON, ENVI, LIBE, TRAN och ITRE.

Dessa utskott med mer än 45 ledamöter vardera, är de som arbetar mest med lagstiftning, 
med minst 90 lagstiftningsärenden varje år under den senaste valperioden och av vilka en 
stor del var viktiga medbeslutandeärenden, t.ex. energi- och klimatförändringspaketen, 
Reach, bekämpningsmedelpaketet, telekompaketet, det sjunde ramprogrammet för 
forskning och utveckling, roamingförordningen, sjösäkerhetspaketet, posttjänstdirektivet, 
viktiga ärenden rörande interna och externa gränser samt migrationspolitik, eller 
kreditvärderingsinstitut. Lissabonfördragets ikraftträdande kommer att ytterligare öka 
lagstiftningsbördan i dessa utskott. Särskilt ECON kommer att få hand om ett imponerande 
och komplext lagstiftningspaket i finanskrisens spår.  

Dessa utskott kommer att behöva minst 12 AD5 och 9 AST1 förutom enhetschefen och 
dennes assistent.

Antalet extra tjänster som krävs för att nå minimibemanningsnivån i dessa utskott är
17 AD5 och 5 AST3.

Grupp 2 (utskott med medelstor lagstiftning)

16. Denna grupp består av följande utskott: AFET, AGRI, BUDG, EMPL, IMCO, PECH och 
INTA.

Dessa utskott med ett betydande antal ledamöter (mellan 40 och 50 med undantag för 
INTA (29) och AFET (76)) arbetar i väsentlig utsträckning med lagstiftning och politisk 
verksamhet, med minst 45 lagstiftningsärenden vardera under den senaste valperioden 
(utom BUDG med 19 lagstiftningsärenden, men som utövar en av de allra viktigaste 
behörigheterna som Europaparlamentet har enligt fördragen). Lissabonfördragets 
ikraftträdande kommer att ytterligare öka deras lagstiftande verksamhet. Arbetsmetoderna 
inom AGRI, BUDG, PECH och INTA kommer särskilt att påverkas.

Dessa utskott kommer att behöva minst 9 AD5 och 7 AST1 förutom enhetschefen och 
dennes assistent.

Antalet extra tjänster som krävs för att nå minimibemanningsnivån i dessa utskott är 
25 AD5 och 10 AST 1.

Grupp 3 (utskott med standardlagstiftning)

17. Denna grupp består av följande utskott: AFCO, CONT, CULT, DEVE, FEMM, JURI, 
PETI och REGI.
De två underutskotten DROI och SEDE kommer att ingå i denna grupp. 
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Utskotten av olika storlek i denna tredje kategori måste kunna garantera sina ledamöter ett 
gott stöd, inklusive när det gäller lagstiftning, eftersom några av den kommer att få nya 
behörigheter genom Lissabonfördraget. De föreslagna 6 AD och 5 AST till dessa utskott är 
den minimibemanning som krävs för att de ska kunna hantera den ständigt växande 
arbetsbelastningen i utskotten som sekretariaten möter p.g.a. olika faktorer (fler ledamöter 
och arbetsspråk, fler ändringsförslag, nya arbetsuppgifter i anslutning till ”bättre 
lagstiftning”).

Dessa utskott kommer att behöva minst 6 AD5 och 5 AST1 förutom enhetschefen och 
dennes assistent.

Antalet extra tjänster som krävs för att nå minimibemanningsnivån i dessa utskott är
8 AD5 och 5 AST3.

18. Man måste komma ihåg att i dessa extra tjänster ingår inte omplaceringen av språkjurister 
från direktoratet för rättsakter till utskotten, vilket föreslogs av generalsekreteraren och 
beslutades av presidiet före utgången av den förra valperioden. Dessa tjänstemän har 
flyttats till utskotten för att närmare ”källan” särskilt kunna ge råd ur rättslig synvinkel 
avseende texternas kvalitet, och därför är det inte meningen att de ska utföra de normala 
arbetsuppgifterna vid utskottssekretariaten.

Nationella parlament

19. Lissabonfördraget förstärker avsevärt de nationella parlamentens roll, i första hand genom 
att ge dem en direkt uppgift, nämligen att kontrollera hur subsidiaritetsprincipen tillämpas.
Förfarandena för ”tidig varning” och ”förstärkt tidig varning” ger de nationella parlamenten 
en roll som kontrollant av subsidiaritetsprincipen som Europaparlamentet inte kan ignorera, 
särskilt eftersom parlamentet förutsätter att lagstiftaren som ett led i lagstiftningsförfarandet 
antar en särskild ståndpunkt avseende subsidiariteten. De nationella parlamenten har också 
en viktig roll att spela inom andra områden, t.ex. när det gäller övergångsklausulen (artikel 
69D i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) eller flexibilitetsklausulen (artikel 
308 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

20. Detta innebär att en väsentlig ökning av kontakterna successivt måste äga rum, enligt 
modellen ”från utskott till utskott”, om man på ett smidigt sätt vill integrera de nationella 
parlamenten i utarbetandet av lagtext på unionsnivå. Därför föreslås att direktoratet för 
förbindelserna med nationella parlament tilldelas 3 AD5 och 2 AST1.

21. Sammanfattningsvis uppgår det totala antalet tjänster för GD PRES samt GD IPOL:s 
och GD EXPO:s utskott till 53 AD5 och 22 AST1, d.v.s. 75 nya tjänster totalt.

Ändring i förhållande till budgetförslaget för 2010

Inrättande av 53 AD5 och 22 AST1 (fasta tjänster) i tjänsteförteckningen
Budgetpost 1200 ”Löner och ersättningar”: + 2 282 582 EUR 
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(kostnad för 6 månader)

b) Förstärkning av det personliga stödet till ledamöterna

22. Ledamöternas assistenter står för det närmaste stödet i ledamöternas verksamhet. En ökning 
av den månatliga sekretariatsersättningen skulle medge en ökning av kvaliteten när det 
gäller varje ledamots personalstyrka, och således garantera det stöd som krävs för 
ledamöternas utvidgade politiska och lagstiftande roll.

23. Därför föreslås att ledamöternas månatliga belopp ökas med 1 500 EUR, vilket ska beviljas 
ledamöterna efter antagandet av ändringsbudgeten, d.v.s. från och med den 1 maj 2010. 
Den totala kostnaden för denna åtgärd uppgår till 8 832 000 EUR. 

Ändring i förhållande till budgetförslaget för 2010

Budgetpost 4220 ”Assistentstöd till ledamöterna”: + 8 832 000 EUR

c) Extra personal till de politiska grupperna

24. De politiska grupperna hade inte framfört några önskemål om inrättande av tjänster i 
budgeten för 2010, utan väntade med att framföra sina önskemål i samband med de 
nödvändiga anpassningar som följer av Lissabonfördraget. Efter samråd med de politiska 
grupperna föreslås därför en ökning av den totala personalstyrkan hos de politiska 
grupperna med 75 tjänster: 48 AD5 och 27 AST1.

Ändring i förhållande till budgetförslaget för 2010

Inrättande av 48 AD5 och 27 AST1 (tillfälliga tjänster hos de politiska 
grupperna) i tjänsteförteckningen
Budgetpost 1200 ”Löner och ersättningar”: + 2 215 610 EUR 
(kostnad för 6 månader)

IV – ÅTGÄRDERNAS TOTALA EFFEKTER FÖR BUDGETEN FÖR 2010

25. Det belopp som krävs för att finansiera de ovan beskrivna åtgärderna uppgår till 13 330 191 
EUR.   

26. Med tanke på de budgetrestriktioner som gäller för rubrik V under 2010 och efter de 
önskemål som budgetutskottet framfört upprepade gånger, föreslås att parlamentets budget 
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behålls inom 20-procentsgränsen under rubrik V, eller åtminstone mycket nära denna 
gräns.

27. Det är viktigt att understryka att både den nya ledamotsstadgan och genomförandet av 
Lissabonfördraget kommer att finansieras inom 20 procent av den ursprungliga rubrik V.

28. Å andra sidan bör man också notera att parlamentet med detta förslag utnyttjar något 
mindre än 20 procent av den nuvarande marginalen under rubrik V. Denna marginal uppgår 
till 72 miljoner EUR och 20 procent skulle motsvara ett belopp på 14,4 miljoner EUR. 

29. Inklusive ändringsbudgeten skulle den totala budgeten för parlamentet för 2010 uppgå till 
1 620 693 426 EUR, d.v.s. 20,04 procent av den ursprungliga rubrik V. 

V – SLUTSATSER

30. Presidiet uppmanas att anta det preliminära förslaget till budgetberäkning för 
ändringsbudgeten för 2010 på grundval av följande huvudsakliga åtgärder och att uppdra åt 
talmannen att översända det till budgetutskottet.

a) En förstärkning av utskottssekretariaten genom inrättande av 70 nya tjänster: (50 
AD5 och 20 AST1) och av Direktoratet för förbindelser med de nationella 
parlamenten genom att inrätta 5 nya tjänster (3 AD5 och 2 AST1), dvs. totalt 75 
nya tjänster.

b) En förstärkning av det personliga stödet till ledamöterna genom en ökning av deras 
sekretariatsersättning. En ökning med 1 500 EUR per månad för varje ledamot
fr.o.m. den 1 maj 2010.

c) En förstärkning av de politiska gruppernas stödkapacitet genom inrättandet av 75 
extra tillfälliga tjänster: (48 AD5 och 27 AST3).

d) De anslag som krävs för dessa föreslagna åtgärder uppgår till 13 330 191 EUR och 
motsvarar mindre än 20 procent av den nuvarande outnyttjade marginalen (72 miljoner 
EUR) under rubrik V. Det nya totalbeloppet för budgeten för 2010 skulle således bli 
1 620 693 426 EUR, vilket motsvarar 20,04 procent av rubrik V. 

Klaus WELLE

Bilagor: 
Bilaga 1: Ändringsbudgetens följder för tjänsteförteckningen
Bilaga 2: Ändringsbudgetens följder för anslagen 2010
Bilaga 3: Preliminärt förslag till budgetberäkning för ändringsbudgeten: beräknade 
inkomster och utgifter
Bilaga 4: Tabeller över budgetens genomförande 2009 och 2010
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DG IPOL 39 15 54 0
Förstärkning av 
utskottssekretariaten 1.654.710 3.309.420

DG EXPO 11 5 16 0
Förstärkning av 
utskottssekretariaten 482.843 965.686

0 0 0 0

DG PRES 3 2 5 0 Dir. förb. nat. Parlament 145.028 287.071

Totalt gen.sekr. 53 0 0 0 22 75 0 0 0 0 0 0 2.282.582 4.562.177

0 48 27 75 2.215.610 4.431.219

0 0 0 0

0 0 0 0

Totalt pol. gr. 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 27 75 2.215.610 4.431.219
Totalt inrättade tjänster till 
följd av 
Lissabonfördragets 
ikraftträdande 53 0 0 0 22 75 48 0 0 0 27 75 4.498.191 8.993.396

150

6 mån. 12 mån.
400 294.863             589.725             
404 66.890               133.780             
410 319.776             639.552             

681.529 1.363.057

Inkomster

Inrättande av tjänster för de politiska grupperna

BILAGA 1: Personalåtgärder kopplade till ändringsbudgeten "Lissabonfördraget"

Inrättande av tjänster för generalsekretariatet

TILLFÄLLIGA

DG MOTIVERING

FASTA
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Rubrik för budgetposter Budgetpost Kostnad Budget 2010
Effekterna av 

förslagen ÄB 2010
Effekter i % 

av BF

Löner och ersättningar 1 2 0 0 4.498.191 512.823.809 4.498.191 517.322.000 0,88%
Assistentstöd till ledamöterna 4 2 2 0 8.832.000 159.892.000 8.832.000 168.724.000 5,52%

TOTALT 13.330.191 13.330.191

1.607.363.235 13.330.191 1.620.693.426 0,83%
19,87% 20,04%

Summan av skatt på löner och ersättningar 
till institutionens ledamöter, tjänstemän och 
övriga anställda samt personer som uppbär 
pension (7,66%) 400 46.604.242 600.097 47.204.339

Summan av de särskilda avgifterna på löner 
till institutionernas ledamöter, tjänstemän 
och andra anställda i aktiv tjänst (3,23%) 404 9.020.533 136.133 9.156.666

Personalens avgifter till pensionssystemet 
(7,85%) 410 58.255.294 650.799 58.906.093

TOTALT ALLMÄNNA INKOMSTER 113.880.069 1.387.029 115.267.098

BILAGA 2: Budgetposter som påverkas av ändringsbudgeten ”Lissabonfördraget”

Förstärkning av tjänsteförteckningen och stödet till ledamöterna

TOTALT ALLMÄNNA UTGIFTER
% av rubrik V

INKOMSTER

Budgetpost Budget
Effekterna av 

förslagen ÄB


