UREDBA br.3/2021
od 2. veljače 2021.
o isplati paušalne naknade za sastanke na daljinu članovima i propisno ovlaštenim
zamjenicima članova Europskog odbora regija te stručnjacima izvjestiteljâ i
govornicima pozvanima da sudjeluju na sastancima na daljinu ili na hibridnim
sastancima na daljinu

PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG ODBORA REGIJA
IMAJUĆI U VIDU

Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od
18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći
proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU)
br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU)
br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014
i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU,
Euratom) br. 966/20121;

UZIMAJUĆI U OBZIR

Poslovnik Europskog odbora regija, a posebno pravila 37., 39., 40. i 71.;

UZIMAJUĆI U OBZIR

Odluku Predsjedništva br. 14/2018 o unutarnjim financijskim pravilima za
izvršenje dijela općeg proračuna Europske unije koji se odnosi na Europski
odbor regija;

UZIMAJUĆI U OBZIR

Uredbu Predsjedništva br. 14/2020 od 23. lipnja 2020. o isplati paušalne
naknade za sastanke na daljinu članovima i propisno ovlaštenim
zamjenicima članova Europskog odbora regija, kako je izmijenjena
Uredbom Predsjedništva br. 21/2020 od 9. listopada 2020.;
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IMAJUĆI U VIDU

Odluku br. 16/2020 predsjednika Odbora regija od 15. srpnja 2020. o
privremenim mjerama za funkcioniranje Odbora regija tijekom pandemije
COVID-a 19 u Europskoj uniji, kako je izmijenjena Odlukom br. 27/2020
od 27. listopada 2020.;

BUDUĆI DA:
(1)

Odluka br. 16/2020 predsjednika Odbora regija od 15. srpnja 2020. o privremenim mjerama za
funkcioniranje Odbora regija tijekom pandemije COVID-a 19 u Europskoj uniji donesena je kako
bi se osigurali operativni kapaciteti OR-a tijekom pandemije COVID-a 19, a posebno njegova
savjetodavna uloga u postupku donošenja odluka EU-a, i ujedno izbjegli zdravstveni rizici za
članove, posjetitelje, osoblje i druge osobe koje rade u OR-u;

(2)

u Odluci br. 16/2020, koja je izmijenjena Odlukom br. 27/2020 kako bi se njezino važenje
produljilo do 31. ožujka 2021., utvrđeno je da sve sastanke uživo iz njezina članka 1. treba
zamijeniti, koliko je to moguće, sastancima na daljinu ili hibridnim sastancima;

(3)

za potrebe ove Uredbe i u skladu s člankom 1. Odluke br. 16/2020, sastanak se smatra sastankom
na daljinu ako svi članovi OR-a ili drugi propisno ovlašteni zamjenici OR-a ili druge pozvane
osobe sudjeluju na sastanku samo putem konferencijskog poziva ili internetske konferencije, a
sastanak se smatra hibridnim ako se skupina članova ili propisno ovlaštenih zamjenika ili drugih
pozvanih osoba koje prisustvuju sastanku nalaze na istom fizičkom mjestu, a drugi sudionici na
sastanku sudjeluju putem konferencijskog poziva ili internetske konferencije;

(4)

u ovim posebnim okolnostima članovi OR-a i propisno ovlašteni zamjenici članova OR-a te
stručnjaci izvjestiteljâ i govornici pozvani da prisustvuju sastancima na daljinu ili na hibridnim
sastancima imaju izvanredne uredske i opće troškove pripreme za sastanke i sudjelovanja na
njima, posebno oni koji rade iz svojih domova, a ulaganja i napori koje to iziskuje su znatni.
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DONIJELO JE OVU UREDBU:
Članak 1.
Korisnici
1.

Zbog iznimnih okolnosti povezanih s pandemijom COVID-a 19, članovi i propisno ovlašteni
zamjenici članova Europskog odbora regija koji aktivno prisustvuju sastancima na daljinu i
hibridnim sastancima na daljinu:
– tijela iz pravila 1. Poslovnika,
– Povjerenstva za financijske i administrativne poslove,
– tijela koje je osnovalo Predsjedništvo u skladu s pravilom 37. točkama (e) i (i) Poslovnika,
– izvanrednim ili redovitim sastancima političkih klubova u skladu s pravilom 9. stavkom 6.
Poslovnika,
– predsjednika,
– prvog potpredsjednika,
– predsjednika povjerenstava,
– predsjednika političkih klubova
imaju pravo na paušalnu naknadu za sastanke na daljinu koja pokriva sve troškove koji proizlaze
iz tog prisustva na daljinu. Ako je njihovo prisustvo sastanku propisno odobrio predsjednik ili
predsjednici povjerenstva ili političkog kluba, članovi i propisno imenovani zamjenici članova
Europskog odbora regija također imaju pravo na paušalnu naknadu za sastanke na daljinu.
Stručnjaci izvjestiteljâ i govornici pozvani da prisustvuju sastancima na daljinu ili hibridnim
sastancima na daljinu također imaju pravo na paušalnu naknadu za sastanke na daljinu.

2.

Paušalna naknada za sastanke na daljinu iz stavka 1. primjenjuje se sve dok tijela, članovi ili
propisno ovlašteni zamjenici i drugi korisnici navedeni u stavku 1. stvarno nisu u mogućnosti
održavati sastanke uživo zbog pandemije bolesti COVID-19 ili sve dok ih nacionalne mjere
povezane s pandemijom bolesti COVID-19 koje je donijela država članica sprečavaju da sudjeluju
na sastancima uživo.
Članak 2.
Iznos naknade

Paušalna naknada za sastanke na daljinu iz članka 1. iznosi 200 EUR dnevno.
Članak 3.
Izjava o prisutnosti na sastanku
1.

Da bi ostvarila pravo na naknadu utvrđenu ovom Uredbom, osoba iz članka 1. stavka 1. potpisuje
i podnosi Financijskoj službi za članove izjavu priloženu ovoj Uredbi.

2.

Tom izjavom osoba iz članka 1. stavka 1. izjavljuje da je prisustvovala sastanku na daljinu i da
traži isplatu paušalne naknade za sastanke na daljinu. Kad god se korištenim informatičkim
alatom omogućuje sastavljanje popisa prisutnih, odjel OR-a odgovoran za organizaciju sastanka
šalje taj popis upravi, koja ga koristi za provjeru nazočnosti dotičnih osoba.
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3.

Izjava se mora podnijeti Financijskoj službi za članove najkasnije do 1. prosinca u godini koja
slijedi nakon godine u kojoj je sastanak održan. Svaki zahtjev za plaćanje zaprimljen nakon tog
datuma neće biti isplaćen i smatrat će se ništavnim.
Članak 4.
Financijski postupak

1.

Osobe iz članka 1. stavka 1. primaju paušalnu naknadu za sastanke na daljinu utvrđene ovom
Uredbom tek nakon podnošenja izjave iz članka 3.

2.

Naknada se isplaćuje na bankovni ili poštanski račun koji se koristi za njihov povrat putnih
troškova i isplatu paušalnih naknada za putovanja i sastanke.
Članak 5.
Provedba i žalbe

1.

Za provedbu ove Uredbe odgovoran je glavni tajnik.

2.

Sve izvanredne slučajeve dužnosnik za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja upućuje na
odlučivanje glavnom tajniku.

3.

Osobe iz članka 1. stavka 1. podnose žalbu glavnom tajniku u roku od mjesec dana od obavijesti
o odluci dužnosnika za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja u vezi s naknadom utvrđenom
u ovoj Uredbi.
Članak 6.
Završne odredbe

1.

Ovom se Uredbom stavljaju izvan snage i zamjenjuju Uredba Predsjedništva br. 14/2020 od
23. lipnja 2020. i Uredba Predsjedništva br. 21/2020 od 9. listopada 2020.

2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. veljače 2021.
Za Predsjedništvo Europskog odbora regija

potpis
Apostolos Tzitzikostas
Predsjednik
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Dodatak

Izjava koja se prilaže Uredbi br. 3/2021

Ja, niže potpisani/potpisana, …………………………………………………., ovime izjavljujem da sam
sudjelovao/sudjelovala na sastanku …………………………….. održanom (datum) …………... i da
stoga imam pravo primiti paušalnu naknadu za sastanak na daljinu.

Potpis ___________________________________________

Datum ___________________________________________
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