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PARANDUS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määruses 

(EL, Euratom) 2020/2092, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks 
(ELT L 433 I, 22.10.2020, lk 1)

(16. detsembril 2020. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht 
eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus

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

Kooskõlas Euroopa Parlamendi kodukorra artikliga 241 tehakse ülalnimetatud määruses 
järgmised parandused:

1. Leheküljel 4 põhjenduse 19 teise lõigu teises lauses

asendatakse

„Komisjon peaks võtma seda teavet arvesse, et kontrollida, kas on järgitud 

kohaldatavaid reegleid, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruse 

(EL) …/…, millega kehtestatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

ühissätted ning nende fondide ja Varjupaiga- ja Rändefondi, Sisejulgeolekufondi 

ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi finantsreeglid,(13) artiklit 63, artikli 68 

lõike 1 punkti b ja artiklit 98.

__________________
(13) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.“
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järgmisega:

„Komisjon peaks võtma seda teavet arvesse, et kontrollida, kas on järgitud 

kohaldatavaid reegleid, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) 2021/1060(13) artiklit 69, artikli 74 lõike 1 punkti b ja artiklit 104.

__________________
(13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/1060, 

millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa 

Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, 

Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja 

viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 

30.6.2021, lk 159).“
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2. Leheküljel 8 artikli 5 lõikes 5

asendatakse

„5. Tuginedes lõplike vahendite saajate või toetusesaajate poolt käesoleva artikli 

lõike 4 kohaselt esitatud teabele, teeb komisjon kõik endast oleneva tagamaks, 

et kõik summad, mis valitsusemissektori üksused või liikmesriigid peavad 

käesoleva artikli lõike 2 kohaselt maksma, makstakse lõplikele vahendite 

saajatele või toetusesaajatele ka tegelikult välja, eelkõige kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu … määruse (EL) …/…, millega kehtestatakse Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi ning 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ühissätted ning nende fondide ja 

Varjupaiga- ja Rändefondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade 

rahastamisvahendi finantsreeglid, artikliga 63, artikli 68 lõike 1 punktiga b ja 

artikliga 98.“

järgmisega:

„5. Tuginedes lõplike vahendite saajate või toetusesaajate poolt käesoleva artikli 

lõike 4 kohaselt esitatud teabele, teeb komisjon kõik endast oleneva tagamaks, 

et kõik summad, mis valitsusemissektori üksused või liikmesriigid peavad 

käesoleva artikli lõike 2 kohaselt maksma, makstakse lõplikele vahendite 

saajatele või toetusesaajatele ka tegelikult välja, eelkõige kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikliga 69, artikli 74 lõike 1 

punktiga b ja artikliga 104.“


