NAŘÍZENÍ č. 3/2021
ze dne 2. února 2021
o vyplácení paušálních příspěvků na účast na schůzi na dálku členům a řádně
pověřeným náhradníkům Evropského výboru regionů a expertům zpravodajů
a řečníkům pozvaným na schůzi na dálku nebo hybridní schůzi na dálku

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

rozhodnutí předsednictva č. 14/2018 o vnitřních finančních předpisech pro
plnění oddílu souhrnného rozpočtu Evropské unie týkajícího se Výboru
regionů,

S OHLEDEM NA

nařízení předsednictva č. 14/2020 ze dne 23. června 2020 o vyplácení
paušálních příspěvků na účast na schůzi na dálku členům a řádně
pověřeným náhradníkům Evropského výboru regionů, ve znění nařízení
předsednictva č. 21/2020 ze dne 9. října 2020,
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CS

S OHLEDEM NA

rozhodnutí předsedy Výboru regionů č. 16/2020 ze dne 15. července 2020
o dočasných opatřeních v souvislosti s fungováním Výboru regionů během
pandemie COVID-19 v Evropské unii, ve znění rozhodnutí č. 27/2020 ze
dne 27. října 2020,

VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM:
(1)

Rozhodnutí předsedy Výboru regionů č. 16/2020 ze dne 15. července 2020 o dočasných
opatřeních v souvislosti s fungováním Výboru regionů během pandemie COVID-19 v Evropské
unii bylo přijato s cílem zajistit, aby byl VR během pandemie COVID-19 schopen vykonávat
svou činnost, zejména svou poradní funkci v rozhodovacím procesu EU, a zároveň předcházet
ohrožení zdraví členů, návštěvníků, zaměstnanců a dalších osob, které ve VR pracují.

(2)

V rozhodnutí č. 16/2020, které bylo změněno rozhodnutím č. 27/2020 s cílem prodloužit jeho
platnost do 31. března 2021, se stanoví, že veškeré schůze s osobní účastí uvedené v článku 1 se
pokud možno nahradí schůzemi pořádanými na dálku nebo hybridními schůzemi.

(3)

Pro účely tohoto nařízení a v souladu s článkem 1 rozhodnutí č. 16/2020 se schůze považuje za
schůzi na dálku v případě, že se jí všichni členové nebo řádně pověření náhradníci VR, případně
další pozvané osoby, účastní pouze prostřednictvím konferenčního hovoru nebo webové
konference, a za hybridní se schůze považuje v případě, že se jí na jednom fyzickém místě účastní
určitá část členů nebo řádně pověřených náhradníků, případně dalších pozvaných osob, zatímco
ostatní účastníci se jí účastní prostřednictvím konferenčního hovoru nebo webové konference.

(4)

Za těchto zvláštních okolností vznikají členům a řádně pověřeným náhradníkům VR a expertům
zpravodajů a řečníkům pozvaným na schůzi na dálku nebo hybridní schůzi na dálku mimořádné
kancelářské a všeobecné náklady na přípravu na schůze a účast na nich. To se týká především
těch, kteří pracují z domova. Je to spojeno se značnými investicemi a úsilím,
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PŘIJALO TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Příjemci
1.

Vzhledem k mimořádným okolnostem spojeným s pandemií COVID-19 mají členové a řádně
pověření náhradníci Evropského výboru regionů, kteří se aktivně účastní schůzí na dálku
a hybridních schůzí na dálku:
– orgánů uvedených v článku 1 JŘ,
– Komise pro finanční a administrativní záležitosti,
– orgánů zřizovaných předsednictvem podle čl. 37 písm. e) a čl. 37 písm. i) JŘ,
– mimořádných či řádných schůzí politických skupin podle čl. 9 odst. 6 JŘ,
– předsedy,
– prvního místopředsedy,
– předsedů komisí,
– předsedů politických skupin,
nárok na paušální příspěvek na účast na schůzi na dálku, který pokrývá veškeré náklady spojené
s touto účastí na dálku. Členové a řádně pověření náhradníci Evropského výboru regionů mají
nárok na paušální příspěvek na účast na schůzi na dálku i v případě, že byla jejich účast na schůzi
řádně schválena předsedou VR nebo předsedou komise či předsedou politické skupiny. Na
paušální příspěvek na účast na schůzi na dálku mají nárok také experti zpravodajů a řečníci
pozvaní na schůzi na dálku nebo hybridní schůzi na dálku.

2.

Paušální příspěvek na účast na schůzi na dálku uvedený v odstavci 1 se vyplácí po dobu, po niž
je z důvodu pandemie COVID-19 orgánům, členům či řádně pověřeným náhradníkům a dalším
příjemcům uvedeným v odstavci 1 fakticky znemožněno pořádat schůze výhradně s osobní účastí
členů, nebo po dobu, po niž jim v osobní účasti na schůzích brání vnitrostátní opatření, která
v souvislosti s pandemií COVID-19 přijaly členské státy.
Článek 2
Výše příspěvku

Výše paušálního příspěvku na účast na schůzi na dálku uvedeného v článku 1 je stanovena na 200 EUR
na den.
Článek 3
Prohlášení o účasti na schůzi
1.

K získání nároku na příspěvek stanovený v tomto nařízení musí osoby uvedené v čl. 1 odst. 1
podepsat prohlášení, které tvoří přílohu tohoto nařízení, a předložit ho oddělení finančních služeb
pro členy.

2.

Prostřednictvím tohoto prohlášení osoby uvedené v čl. 1 odst. 1 potvrdí, že se zúčastnily schůze
na dálku a že žádají o vyplacení paušálního příspěvku na účast na schůzi na dálku. Pokud
využívané nástroje IT umožňují sestavit prezenční listinu, zašle oddělení VR, jež danou schůzi
uspořádalo, tuto listinu administrativě, která pak na jejím základě ověří účast daných osob.
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3.

Toto prohlášení musí být oddělení finančních služeb pro členy předloženo nejpozději do
1. prosince roku následujícího po roce, v němž se daná schůze konala. Veškeré žádosti
o vyplacení příspěvku obdržené po tomto datu nebudou proplaceny a budou považovány za
neplatné.
Článek 4
Finanční postup

1.

Osoby uvedené v čl. 1 odst. 1 obdrží paušální příspěvek na účast na schůzi na dálku stanovený
v tomto nařízení až po předložení prohlášení uvedeného v článku 3.

2.

Vyplacení se provede formou převodu na bankovní nebo postžirový účet používaný pro náhrady
výdajů za dopravu a vyplácení paušálních příspěvků na cestu a účast na schůzi.
Článek 5
Provádění a odvolání

1.

Prováděním tohoto nařízení je pověřen generální tajemník.

2.

Veškeré výjimečné případy předloží dále pověřená schvalující osoba k rozhodnutí generálnímu
tajemníkovi.

3.

Osoby uvedené v čl. 1 odst. 1 předloží odvolání generálnímu tajemníkovi do jednoho měsíce od
oznámení rozhodnutí dále pověřené schvalující osoby ve věci příspěvku stanoveného v tomto
nařízení.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

1.

Tímto nařízením se zrušuje a nahrazuje nařízení předsednictva č. 14/2020 ze dne 23. června 2020
a nařízení předsednictva č. 21/2020 ze dne 9. října 2020.

2.

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 2. února 2021
za předsednictvo Evropského výboru regionů

podepsán
Apostolos TZITZIKOSTAS
předseda
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Příloha

Prohlášení přiložené k nařízení č. 3/2021

Já, níže podepsaný/podepsaná …………………………………………………. tímto prohlašuji, že jsem
se účastnil/a schůze …………………………….., která se konala dne (datum) …………..., a že mám
tudíž nárok na vyplacení paušálního příspěvku na účast na schůzi na dálku.

Podpis: ___________________________________________

Datum: ___________________________________________
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