SÄÄNTÖ N:o 3/2021,
annettu 2. helmikuuta 2021,
kiinteämääräisen etäkokouspäivärahan maksamisesta Euroopan alueiden komitean
jäsenille ja asianmukaisesti valtuutetuille varajäsenille sekä etäkokouksiin tai
hybridikokouksiin etäyhteyden välityksellä osallistumaan kutsutuille esittelijöiden
asiantuntijoille ja puhujille

EUROOPAN ALUEIDEN KOMITEAN TYÖVALIOKUNTA, joka
OTTAA HUOMIOON

unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä,
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU)
N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU)
N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen
N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom)
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10461,

OTTAA HUOMIOON

Euroopan alueiden komitean työjärjestyksen ja erityisesti sen 37, 39, 40
ja 71 artiklan,

OTTAA HUOMIOON

työvaliokunnan päätöksen N:o 14/2018 Euroopan unionin yleisen
talousarvion alueiden komiteaa koskevan pääluokan toteuttamiseen
liittyvistä sisäisistä varainhoitosäännöistä,

OTTAA HUOMIOON

työvaliokunnan 23. kesäkuuta 2020 antaman säännön N:o 14/2020
kiinteämääräisen etäkokouspäivärahan maksamisesta Euroopan alueiden
komitean jäsenille ja asianmukaisesti valtuutetuille varajäsenille,
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FI

sellaisena kuin se on muutettuna työvaliokunnan 9. lokakuuta 2020
antamalla säännöllä N:o 21/2020,

OTTAA HUOMIOON

alueiden komitean puheenjohtajan 15. heinäkuuta 2020 antaman
päätöksen N:o 16/2020 alueiden komitean toimintaa koskevista
väliaikaisista toimenpiteistä Euroopan unionin covid-19-pandemian
aikana, sellaisena kuin se on muutettuna 27. lokakuuta 2020 annetulla
päätöksellä N:o 27/2020,

SEKÄ KATSOO SEURAAVAA:
(1)

Alueiden komitean puheenjohtaja antoi 15. heinäkuuta 2020 päätöksen N:o 16/2020 alueiden
komitean toimintaa koskevista väliaikaisista toimenpiteistä Euroopan unionin covid-19pandemian aikana sen varmistamiseksi, että AK pystyy jatkamaan covid-19-pandemian aikana
toimintaansa ja erityisesti neuvoa-antavan tehtävänsä hoitamista EU:n päätöksentekoprosessissa
niin, että samalla vältetään vaarantamasta jäsenten, vierailijoiden, henkilöstön ja muiden AK:n
tiloissa työskentelevien terveyttä.

(2)

Päätöksessä N:o 16/2020, jota muutettiin päätöksellä N:o 27/2020 sen voimassaolon
jatkamiseksi 31. päivään maaliskuuta 2021, todetaan, että kaikki sen 1 artiklassa luetellut
kasvotusten pidettävät kokoukset korvataan mahdollisuuksien mukaan etä- tai
hybridikokouksilla.

(3)

Tätä sääntöä sovellettaessa ja päätöksen N:o 16/2020 1 artiklan mukaisesti kokous katsotaan
etäkokoukseksi, jos kaikki AK:n jäsenet ja asianmukaisesti valtuutetut varajäsenet tai muut
kokoukseen kutsutut henkilöt osallistuvat kokokseen yksinomaan neuvottelupuhelun tai
verkkoneuvotteluyhteyden välityksellä, ja hybridikokoukseksi, jos osa kokoukseen osallistuvista
jäsenistä ja asianmukaisesti valtuutetuista varajäsenistä tai muista kokoukseen kutsutuista
henkilöistä on kokoontunut yhteen samoihin fyysisiin tiloihin ja muut osanottajat osallistuvat
kokoukseen neuvottelupuhelun tai verkkoneuvotteluyhteyden välityksellä.

(4)

Näissä erityisolosuhteissa AK:n jäsenille ja asianmukaisesti valtuutetuille varajäsenille sekä
etäkokoukseen tai hybridikokoukseen kutsutuille, etäyhteyden välityksellä osallistuville
esittelijöiden asiantuntijoille ja puhujille aiheutuu kokouksiin valmistautumisesta ja
osallistumisesta poikkeuksellisia toimisto- ja yleiskuluja, etenkin jos he työskentelevät kotoa
käsin. Tämä edellyttää heiltä tuntuvia investointeja ja ponnisteluja.
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ON ANTANUT TÄMÄN SÄÄNNÖN:
1 artikla
Oikeus päivärahaan
1.

Covid-19-pandemiaan liittyvien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Euroopan alueiden
komitean jäsenillä ja asianmukaisesti valtuutetuilla varajäsenillä, jotka osallistuvat aktiivisesti
seuraavien tahojen etäkokouksiin tai etäyhteyden välityksellä hybridikokouksiin:
– työjärjestyksen 1 artiklassa luetellut elimet
– talous- ja hallintoasiain komissio
– työvaliokunnan työjärjestyksen 37 artiklan e ja i kohdan nojalla perustamat elimet
– työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut poliittisten ryhmien ylimääräiset tai
sääntömääräiset kokoukset
– puheenjohtaja
– ensimmäinen varapuheenjohtaja
– valiokuntien puheenjohtajat
– poliittisten ryhmien puheenjohtajat,
on oikeus kiinteämääräiseen etäkokouspäivärahaan, joka kattaa kaikki etäosallistumisesta
aiheutuvat kulut. Euroopan alueiden komitean jäsenillä ja asianmukaisesti valtuutetuilla
varajäsenillä on myös oikeus kiinteämääräiseen etäkokouspäivärahaan, kun komitean
puheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtaja tai poliittisen ryhmän puheenjohtaja on
asianmukaisesti valtuuttanut heidät osallistumaan kokoukseen. Etäkokouksiin tai
hybridikokouksiin
etäyhteyden
välityksellä osallistumaan
kutsutuilla esittelijöiden
asiantuntijoilla ja puhujilla on myös oikeus kiinteämääräiseen etäkokouspäivärahaan.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kiinteämääräistä etäkokouspäivärahaa maksetaan niin kauan kuin
1 kohdassa tarkoitetut elimet, jäsenet tai asianmukaisesti valtuutetut varajäsenet ja muut 1
kohdassa luetellut päivärahaan oikeutetut eivät tosiasiallisesti voi pitää kokouksia kokonaan
kasvotusten covid-19-pandemian takia tai niin kauan kuin jäsenvaltioiden kansalliset covid-19pandemiaan liittyvät toimenpiteet estävät osallistumisen kasvotusten pidettäviin kokouksiin.
2 artikla
Päivärahan määrä

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu kiinteämääräinen etäkokouspäiväraha on 200 euroa päivältä.
3 artikla
Vakuutus kokoukseen osallistumisesta
1.

Jotta 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu henkilö voi saada tässä säännössä vahvistetun päivärahan,
hänen on allekirjoitettava tämän säännön liitteenä oleva vakuutus ja toimitettava se jäsenten
maksupalveluun.

2.

Vakuutuksella 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ilmoittaa osallistuneensa kokoukseen
etäyhteyden välityksellä ja hakevansa kiinteämääräistä etäkokouspäivärahaa. Jos
kokousjärjestelyissä käytetty tietotekninen väline mahdollistaa läsnäololuettelon laatimisen,
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kokouksen järjestämisestä vastaava AK:n yksikkö toimittaa luettelon hallinnolle, joka tarkistaa
kyseisten henkilöiden läsnäolon.
3.

Vakuutus osallistumisesta on toimitettava jäsenten maksupalveluun viimeistään kokousvuotta
seuraavan vuoden joulukuun 1. päivään mennessä. Päivärahaa, jota koskeva hakemus on
vastaanotettuja tämän määräajan jälkeen, ei makseta, ja hakemus katsotaan mitättömäksi.
4 artikla
Maksumenettely

1.

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt saavat tässä säännössä vahvistetun
kiinteämääräisen etäkokouspäivärahan vasta sen jälkeen, kun 3 artiklassa tarkoitettu vakuutus
on toimitettu.

2.

Maksu suoritetaan sille pankki- tai postitilille, jota käytetään heidän matkakulujensa
korvaamiseen sekä kiinteämääräisten matka- ja kokouspäivärahojensa maksamiseen.
5 artikla
Täytäntöönpano ja muutoksenhaku

1.

Tämän säännön täytäntöönpanosta vastaa pääsihteeri.

2.

Edelleenvaltuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä saattaa mahdolliset poikkeukselliset tapaukset
pääsihteerin päätettäväksi.

3.

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden on esitettävä muutoksenhakupyynnöt
pääsihteerille kuukauden kuluessa edelleenvaltuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän tässä
säännössä vahvistettua päivärahaa koskevan päätöksen tiedoksi saattamisesta.
6 artikla
Loppumääräykset

1.

Tällä säännöllä kumotaan ja korvataan 23. kesäkuuta 2020 annettu työvaliokunnan sääntö N:o
14/2020 ja 9. lokakuuta 2020 annettu työvaliokunnan sääntö N:o 21/2020.

2.

Tämä sääntö tulee voimaan päivänä, jona se annetaan.

Tehty Brysselissä 2. helmikuuta 2021
Euroopan alueiden komitean työvaliokunnan puolesta

(allekirjoitus)
Apostolos Tzitzikostas
Puheenjohtaja
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Liite

Sääntöön N:o 3/2021 liittyvä vakuutus

Minä allekirjoittanut, …………………………………………………., vakuutan osallistuneeni (taho)
............................. kokoukseen, joka pidettiin (päivämäärä) ..........., ja näin ollen täyttäväni
kiinteämääräisen etäkokouspäivärahan saamiselle asetetut edellytykset.

Allekirjoitus ______________________________________

Päiväys ______________________________________
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