REGLEMENT NR. 3/2021
af 2. februar 2021
om udbetaling af faste dagpenge for telemøder til medlemmer og behørigt bemyndigede
suppleanter i Det Europæiske Regionsudvalg, ordføreres eksperter og talere, der er
indbudt til at deltage i telemøder eller hybridmøder på afstand

DET EUROPÆISKE REGIONSUDVALGS PRÆSIDIUM HAR –
under henvisning til

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046
af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige
budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013,
(EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013,
(EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014,
(EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af
forordning (EU, Euratom) nr. 966/20121,

under henvisning til

Det Europæiske Regionsudvalgs forretningsorden, især artikel 37, 39, 40
og 71,

under henvisning til

præsidiets afgørelse nr. 14/2018 om de interne finansielle regler for
gennemførelse af
sektionen
vedrørende Regionsudvalget i
Den Europæiske Unions almindelige budget,

under henvisning til

præsidiets reglement nr. 14/2020 af 23. juni 2020 om udbetaling af fas te
dagpenge for telemøder til medlemmer og behørigt bemyndigede
suppleanter i Det Europæiske Regionsudvalg som ændret ved præsidiets
reglement nr. 21/2020 af 9. oktober 2020,
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DA

under henvisning til

Regionsudvalgets formands afgørelse nr. 16/2020 af 15. juli 2020 om
midlertidige
foranstaltninger
vedrørende
Regionsudvalgets
funktionsmåde under covid-19-pandemien i Den Europæiske Union som
ændret ved afgørelse nr. 27/2020 af 27. oktober 2020,

og ud fra følgende betragtninger:
(1)

Regionsudvalgets formands afgørelse nr. 16/2020 af 15. juli 2020 om midlertidige
foranstaltninger vedrørende Regionsudvalgets funktionsmåde under covid-19-pandemien i
Den Europæiske Union blev vedtaget for at sikre RU's driftsmæssige kapacitet under
covid-19-pandemien, især dets rådgivende funktion i EU's beslutningsproces, men samtidig
undgå, at medlemmer, besøgende, ansatte og andre personer, der arbejder i RU, udsættes for
sundhedsrisici,

(2)

i afgørelse nr. 16/2020, som blev ændret ved afgørelse nr. 27/2020 med henblik på at forlænge
gyldigheden indtil 31. marts 2021, angives det, at alle møder med fysisk fremmøde opregnet i
afgørelsens artikel 1 så vidt muligt erstattes af telemøder eller hybridmøder,

(3)

i dette reglement og i henhold til artikel 1 i afgørelse nr. 16/22 forstås et møde som et telemøde,
hvis alle medlemmer, behørigt bemyndigede suppleanter og andre indbudte deltagere
udelukkende kobler sig på mødet via telefon- eller webkonference, mens et møde forstås som et
hybridmøde, hvis en del af medlemmerne, de behørigt bemyndigede suppleanter eller andre
indbudte deltagere i mødet befinder sig på samme fysiske sted, og andre deltagere kobler s ig på
mødet via telefon- eller webkonference,

(4)

under disse særlige omstændigheder har medlemmer og behørigt bemyndigede suppleanter i
RU, ordføreres eksperter og talere, der deltager i telemøder eller hybridmøder på afstand,
ekstraordinære kontorudgifter og almindelige udgifter til forberedelsen af og deltagelsen i
møderne, hvilket især gælder dem, der arbejder hjemme. Dette kræver en betydelig investering
og indsats –
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VEDTAGET FØLGENDE REGLEMENT:
Artikel 1
Ydelsesberettigede
1.

Som følge af de ekstraordinære omstændigheder, der skyldes covid-19-pandemien, er
medlemmer og behørigt bemyndigede suppleanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som aktivt
deltager i telemøder og hybridmøder på afstand, der arrangeres af:
- de organer, der er opregnet i artikel 1 i forretningsordenen
- Udvalget for Finansielle og Administrative Anliggender
- organer nedsat af præsidiet i henhold til artikel 37, litra e), og artikel 37, litra i), i
forretningsordenen
- de ekstraordinære og ordinære møder i de politiske grupper i henhold til artikel 9, stk. 6, i
forretningsordenen
- formanden
- første næstformand
- underudvalgsformændene
- formændene for de politiske grupper
berettiget til faste dagpenge for telemøder til dækning af alle omkostninger forbundet med
deltagelsen på afstand. Medlemmer og behørigt bemyndigede suppleanter i Det Europæiske
Regionsudvalg, hvis deltagelse er blevet behørigt godkendt af formanden eller en formand for et
underudvalg eller en politisk gruppe, er også berettigede til faste dagpenge for telemøder.
Ordførernes eksperter og talere, der indbydes til at deltage i telemøder eller hybridmøder på
afstand, er ligeledes berettigede til faste dagpenge for telemøder.

2.

De faste dagpenge for telemøder, der omtaltes i stk. 1, udbetales, så længe de i stk. 1 nævnte
organer, medlemmer, behørigt bemyndigede suppleanter og andre ydelsesberettigede på grund
af covid-19-pandemien reelt er forhindret i at afholde møder, hvor alle deltagere er fysisk til
stede, eller så længe de nationale foranstaltninger, som en medlemsstat har indført som følge af
covid-19-pandemien, forhindrer dem i fysisk at deltage i møder.
Artikel 2
Dagpengebeløb

De i artikel 1 nævnte dagpenge for deltagelse i telemøder beløber sig til 200 EUR pr. dag.
Artikel 3
Erklæring om mødedeltagelse
1.

For at få udbetalt de dagpenge, der fastsættes i dette reglement, skal de i artikel 1, stk. 1, nævnte
personer underskrive og fremsende den erklæring, der er vedhæftet som bilag, til
medlemmernes finanstjeneste.

2.

I erklæringen angiver de i artikel 1, stk. 1, nævnte personer at have deltaget i mødet på afs tand,
og at de anmoder om udbetaling af de faste dagpenge for telemøder. Når det anvendte
IT-redskab gør det muligt at udarbejde en deltagerliste, fremsender den afdeling i RU, der er

COR-2020-05256-00-01-REGL-TRA (EN) 3/5

ansvarlig for mødets tilrettelæggelse, listen til administrationen, der på grundlag deraf
bekræfter, at de pågældende deltog.
3.

Erklæringen skal fremsendes til medlemmernes finanstjeneste senest den 1. december året efter
det år, hvor mødet fandt sted. Anmodninger, der modtages efter denne dato, vil ikke blive
imødekommet, men anset for ugyldige.
Artikel 4
Finansiel procedure

1.

De i artikel 1, stk. 1, nævnte personer modtager først de faste dagpenge for telemøder, der er
fastsat i dette reglement, når den i artikel 3 omhandlede erklæring er blevet fremsendt.

2.

Udbetalingen sker til den bank- eller postgirokonto, som anvendes til godtgørelse af
rejseudgifter og udbetaling af faste rejse- og mødedagpenge.
Artikel 5
Gennemførelse og klager

1.

Det påhviler generalsekretæren at gennemføre nærværende reglement.

2.

Alle undtagelsestilfælde henvises af den ved subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede
til generalsekretæren til afgørelse.

3.

De i artikel 1, stk. 1, omtalte personer kan fremsende en klage til generalsekretæren inden for en
måned efter meddelelsen af den ved subdelegation bemyndigede anvisningsberettigedes
afgørelse om de i dette reglement fastsatte dagpenge.
Artikel 6
Afsluttende bestemmelser

1.

Dette reglement ophæver og erstatter præsidiets reglement nr. 14/2020 af 23. juni 2020 og
præsidiets reglement nr. 21/2020 af 9. oktober 2020.

2.

Dette reglementet træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2021
For Det Europæiske Regionsudvalgs præsidium

(underskrevet)
Apostolos Tzitzikostas
Formand
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Bilag

Erklæring vedlagt reglement nr. 3/2021

Undertegnede, ...................................................................................... , erklærer hermed, at jeg har
deltaget i mødet i .................................................. den ............................. (dato), og at jeg derfor er
berettiget til at modtage faste dagpenge for telemøder.

Underskrift ___________________________________________

Dato ________________________________________________
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