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BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2092 af 16. december 

2020 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget
(EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 1)

(Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 16. december 2020 med 
henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning

P9_TA(2020)0356)
(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

I henhold til artikel 241 i Europa-Parlamentets forretningsorden berigtiges ovennævnte 
forordning således:

1. Side 4, betragtning 19, andet afsnit, andet punktum

I stedet for:

"Kommissionen bør følge op på sådanne oplysninger for at kontrollere, om de gældende 

regler, navnlig artikel 63, artikel 68, stk. 1, litra b), og artikel 98 i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) …/… af … om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og 

Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa 

(13), er overholdt.

__________________

(13) Endnu ikke offentliggjort i EUT."
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læses:

"Kommissionen bør følge op på sådanne oplysninger for at kontrollere, om de gældende 

regler, navnlig artikel 69, artikel 74, stk. 1, litra b), og artikel 104 i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2021/1060(13), er overholdt.

__________________

(13) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles 

bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den 

Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte 

fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed 

og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik (EUT L 231 

af 30.6.2021, s. 159).".
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2. Side 8, artikel 5, stk. 5

I stedet for:

"5. På grundlag af oplysningerne fra slutmodtagerne eller tilskudsmodtagerne i 

overensstemmelse med denne artikels stk. 4 gør Kommissionen sit yderste for at sikre, 

at ethvert beløb, som skal betales af offentlige enheder eller medlemsstater som 

omhandlet i denne artikels stk. 2, faktisk betales til slutmodtagerne eller 

tilskudsmodtagerne i overensstemmelse med navnlig artikel 63, artikel 68, stk. 1, litra 

b), og artikel 98 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… af … om 

fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 

Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og 

Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning 

og visa."

læses:

"5. På grundlag af oplysningerne fra slutmodtagerne eller tilskudsmodtagerne i 

overensstemmelse med denne artikels stk. 4 gør Kommissionen sit yderste for at sikre, 

at ethvert beløb, som skal betales af offentlige enheder eller medlemsstater som 

omhandlet i denne artikels stk. 2, faktisk betales til slutmodtagerne eller 

tilskudsmodtagerne i overensstemmelse med navnlig artikel 69, artikel 74, stk. 1, litra 

b), og artikel 104 i forordning (EU) 2021/1060.".


