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OIKAISU
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU, Euratom) 2020/2092, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 2020, yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi
(EUVL L 433I, 22.12.2020, s. 1)

(toisessa käsittelyssä 16. joulukuuta 2020 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä 
mainitun asetuksen antamiseksi

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

Oikaistaan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 241 artiklan mukaisesti edellä mainittu 
asetus seuraavasti:

1. Sivulla 4, johdanto-osan 19 kappaleen toisen alakohdan toisessa virkkeessä:

on:

”Komission olisi tällaisten tietojen perusteella tarkistettava, onko sovellettavia sääntöjä ja 

erityisesti Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, 

oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista 

yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, 

sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä 

koskevista rahoitussäännöistä … päivänä ..kuuta … annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) 2020/… (13) 63 artiklaa, 68 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 

98 artiklaa noudatettu.

___________

(13) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.”,

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2020:433I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2020:433I:TOC
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pitää olla:

”Komission olisi tällaisten tietojen perusteella tarkistettava, onko sovellettavia sääntöjä ja 

erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1060 (13) 69 artiklaa, 

74 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 104 artiklaa noudatettu.

___________

(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1060, annettu 

24 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto 

plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, 

kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja 

varainhoitosäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, 

sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 

rahoitusvälinettä koskevista varainhoitosäännöistä (EUVL L 231, 30.6.2021, s. 159).”.
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2. Sivulla 8, 5 artiklan 5 kohdassa:

on:

”5. Lopullisten varojen saajien tai edunsaajien tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti 

toimittamien tietojen perusteella komissio tekee kaikkensa varmistaakseen, että kaikki 

määrät, jotka tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen valtiollisten elinten tai 

jäsenvaltioiden on maksettava, maksetaan tosiasiallisesti lopullisille varojen saajille tai 

edunsaajille Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, 

koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä 

turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja 

rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä 

… päivänä ..kuuta … annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

2020/… 63 artiklan, 68 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 98 artiklan mukaisesti.”,

pitää olla:

”5. Lopullisten varojen saajien tai edunsaajien tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti 

toimittamien tietojen perusteella komissio tekee kaikkensa varmistaakseen, että kaikki 

määrät, jotka tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen valtiollisten elinten tai 

jäsenvaltioiden on maksettava, maksetaan tosiasiallisesti lopullisille varojen saajille tai 

edunsaajille asetuksen (EU) 2020/1060 69 artiklan, 74 artiklan 1 kohdan b alakohdan 

ja 104 artiklan mukaisesti.”.


