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ANVISNINGAR nr 3/2021 

av den 2 februari 2021 

om utbetalning av ett traktamente för distanssammanträden till ledamöter och formellt 

utsedda suppleanter av Europeiska regionkommittén samt föredragandenas sakkunniga 

och talare som inbjudits att närvara vid distanssammanträden eller vid 

hybridsammanträden på distans  

 

 

 

EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉNS PRESIDIUM HAR ANTAGIT FÖLJANDE 

ANVISNINGAR 

 

MED BEAKTANDE AV Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 

den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om 

ändring av förordningarna (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 och beslut 

nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) 

nr 966/20121, 

 

MED BEAKTANDE AV Europeiska regionkommitténs arbetsordning, särskilt artiklarna 37, 39, 40 

och 71, 

 

MED BEAKTANDE AV presidiets beslut nr 14/2018 om interna finansiella regler för 

genomförandet av avsnittet om Regionkommittén i Europeiska unionens 

allmänna budget, 

 

MED BEAKTANDE AV presidiets anvisningar nr 14/2020 av den 23 juni 2020 om utbetalning av 

ett traktamente för distanssammanträden till ledamöter och formellt 
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utsedda suppleanter av Europeiska regionkommittén, i deras ändrade 

lydelse enligt presidiets anvisningar nr 21/2020 av den 9 oktober 2020, 

 

 

 

MED BEAKTANDE AV beslut nr 16/2020 av den 15 juli 2020 av Regionkommitténs ordförande 

om tillfälliga åtgärder för Regionkommitténs verksamhet under covid-19-

pandemin i Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt beslut 

nr 27/2020 av den 27 oktober 2020, och 

 

 

AV FÖLJANDE SKÄL: 

 

(1) Beslut nr 16/2020 av den 15 juli 2020 av Regionkommitténs ordförande om tillfälliga åtgärder 

för Regionkommitténs verksamhet under covid-19-pandemin i Europeiska unionen antogs för 

att under covid-19-pandemin säkerställa ReK:s förmåga att bedriva sin verksamhet, i synnerhet 

dess rådgivande roll i EU:s beslutsprocess, och samtidigt se till att ledamöter, besökare, personal 

och andra personer som arbetar vid ReK inte utsätts för hälsorisker. 

 

(2) I beslut nr 16/2020, som ändrades genom beslut nr 27/2020 i avsikt att förlänga dess giltighet 

till den 31 mars 2021, anges att alla fysiska sammanträden som förtecknas i dess artikel 1 

i möjligaste mån ska ersättas med distanssammanträden eller hybridsammanträden. 

 
(3) Vid tillämpningen av dessa anvisningar och i enlighet med artikel 1 i beslut nr 16/2020 anses ett 

sammanträde vara ett distanssammanträde om alla ReK:s ledamöter eller formellt utsedda 

suppleanter eller andra inbjudna personer ansluter sig till sammanträdet enbart per 

konferenssamtal eller webbkonferens, och ett sammanträde betraktas som ett 

hybridsammanträde om en del av de ledamöter eller formellt utsedda suppleanter eller andra 

inbjudna personer som närvarar vid sammanträdet befinner sig tillsammans på samma fysiska 

plats och andra deltagare ansluter sig till sammanträdet per konferenssamtal eller 

webbkonferens. 

 

(4)  Under dessa särskilda omständigheter har ReK:s ledamöter och formellt utsedda suppleanter 

samt föredragandenas sakkunniga och talare som inbjudits att närvara vid distanssammanträden 

eller vid hybridsammanträden på distans exceptionella kontorskostnader och allmänna 

omkostnader för att förbereda och delta i sammanträden, särskilt de som arbetar  hemifrån.  De 

investeringar och insatser som detta innebär är betydande. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

 

Artikel 1 

Ersättningsberättigade  

 

1. På grund av de särskilda omständigheterna i samband med covid-19-pandemin ska ledamöter 

och formellt utsedda suppleanter av Europeiska regionkommittén som aktivt närvarar vid 

distanssammanträden och vid hybridsammanträden på distans i/för 

– de organ som förtecknas i artikel 1 i arbetsordningen,  

– kommittén för administrativa och finansiella frågor,  

– de organ som inrättats av presidiet i enlighet med artikel 37 e och i i arbetsordningen,  

– extra eller ordinarie sammanträden i de politiska grupperna i enlighet med artikel 9.6 

i arbetsordningen, 

– ordföranden,  

– första vice ordföranden,  

– utskottsordförandena, 

– de politiska gruppernas ordförande, 

ha rätt till ett traktamente för distanssammanträden som täcker alla kostnader som uppstår till 

följd av denna distansnärvaro. Om deras närvaro vid ett sammanträde har godkänts av 

ordföranden eller en ordförande för ett utskott eller en politisk grupp, ska ledamöter och 

formellt utsedda suppleanter av Europeiska regionkommittén även ha rätt till traktamentet för 

distanssammanträden. Föredragandenas sakkunniga och talare som inbjudits att närvara vid 

distanssammanträden eller vid hybridsammanträden på distans ska också ha rätt till traktamentet 

för distanssammanträden.  

 

2. Det traktamente för distanssammanträden som avses i punkt 1 ska tillämpas så länge som de 

organ, ledamöter eller formellt utsedda suppleanter och andra ersättningsberättigade som anges 

i punkt 1 faktiskt är förhindrade från att hålla sammanträden där alla deltagare kan närvara 

fysiskt på grund av covid-19-pandemin eller så länge som nationella åtgärder med anledning av 

covid-19-pandemin som antagits av en medlemsstat hindrar dem från att delta fysiskt 

i sammanträden. 

 

Artikel 2 

Traktamentsbelopp 

 

Det traktamente för distanssammanträden som avses i artikel 1 ska uppgå till 200 euro per dag. 

 

Artikel 3 

Intyg om närvaro vid ett sammanträde 

 

1. För att vara berättigad till det traktamente som fastställs i dessa anvisningar ska de personer som 

avses i artikel 1.1 underteckna det intyg som finns i bilagan till dessa anvisningar och lämna in 

det till enheten för ekonomisk service till ledamöterna. 

 

2. Med detta intyg uppger de personer som avses i artikel 1.1 att de närvarat vid sammanträdet på 

distans och att de begär utbetalning av traktamentet för distanssammanträden. Om det it-verktyg 
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som använts gör det möjligt att upprätta en närvarolista, ska den ReK-avdelning som anordnat 

sammanträdet sända denna lista till administrationen, som ska använda den för att kontrollera att 

personerna i fråga närvarat vid sammanträdet. 

 
3. Intyget måste lämnas in till enheten för ekonomisk service till ledamöterna senast den 

1 december året efter det år då sammanträdet ägde rum. Ansökningar om utbetalning som 

inkommer efter detta datum kommer inte att beaktas och kommer att betraktas som ogiltiga.  

 

Artikel 4 

Finansiellt förfarande 

 

1. De personer som avses i artikel 1.1 ska erhålla det traktamente för distanssammanträden som 

avses i dessa anvisningar först efter det att det intyg som avses i artikel 3 har lämnats in. 

 

2. Utbetalningen ska göras till det bank- eller postgirokonto som används för deras 

resekostnadsersättning och traktamenten för resdagar och sammanträdesdagar. 

 

Artikel 5 

Genomförande och överklagande  

 

1. Generalsekreteraren ska ansvara för genomförandet av dessa anvisningar.  

 

2. Särskilda fall ska överlämnas av den vidaredelegerade utanordnaren till generalsekreteraren för 

beslut. 

 

3. De personer som avses i artikel 1.1 ska lämna in överklaganden till generalsekreteraren inom en 

månad efter delgivandet av den vidaredelegerade utanordnarens beslut angående det traktamente 

som avses i dessa anvisningar. 

 

Artikel 6 

Slutbestämmelser 

 

1. Dessa anvisningar upphäver och ersätter presidiets anvisningar nr 14/2020 av den 23 juni 2020 

och presidiets anvisningar nr 21/2020 av den 9 oktober 2020. 

 

2. Dessa anvisningar träder i kraft samma dag som de antas. 

 

 

Utfärdade i Bryssel den 2 februari 2021 

 

För Europeiska regionkommitténs presidium 

 

 

undertecknat 

Apostolos Tzitzikostas 

Ordförande 
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Bilaga 

 

 

Intyg som bifogas anvisningar nr 3/2021 

 

 

Undertecknad, …………………………………………………., intygar härmed att jag deltog i det 

sammanträde i …………………………….. som hölls den (datum) …………... och att jag därmed är  

berättigad till traktamentet för distanssammanträden. 

 

 

 

 

Underskrift ___________________________________________ 

 

 

 

Datum ______________________________________________ 

 

 

 

 


