Rozhodnutí č. 5/2021
ze dne 2. února 2021
o paušálních příspěvcích pro členy a náhradníky
Evropského výboru regionů

PŘEDSEDNICTVO EVROPSKÉHO VÝBORU REGIONŮ,
S OHLEDEM NA

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze
dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro
souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013,
(EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013,
(EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014
a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení
(EU, Euratom) č. 966/20121,

S OHLEDEM NA

jednací řád Evropského výboru regionů, a zejména na články 37, 39,
40 a 71 tohoto jednacího řádu,

S OHLEDEM NA

nařízení č. 8/2017 o náhradách výdajů za dopravu a vyplácení
paušálních příspěvků na cestu a účast na schůzi členům
a náhradníkům Evropského výboru regionů, a zejména na čl. 7 odst. 1
tohoto nařízení,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: paušální příspěvek na účast na schůzi a paušální příspěvek na cestu za
referenční jednotku stanoví ve svém rozhodnutí předsednictvo a nové
paušální příspěvky na účast na schůzi začínají platit dnem rozhodnutí
předsednictva,
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CS

PŘIJALO NÁSLEDUJÍCÍ ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Příspěvek na jeden kilometr
Paušální příspěvek na jeden kilometr v případě cesty osobním automobilem činí 0,30 EUR.

Článek 2
Paušální příspěvek na cestu
Paušální příspěvek na cestu činí 176 EUR na referenční jednotku.

Článek 3
Paušální příspěvek na účast na schůzi
Paušální příspěvek na účast na schůzi činí 323 EUR na referenční jednotku.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí předsednictva Evropského výboru regionů č. 3/2020 ze dne
12. února 2020 o paušálních příspěvcích pro členy a náhradníky Evropského výboru regionů.
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 2. února 2021.
V Bruselu dne 2. února 2021
za předsednictvo Evropského výboru regionů

podepsán
Apostolos Tzitzikostas
_____________
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