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SPROSTOWANIE
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 z dnia 16 

grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii
(Dz.U. L433I z 22.12.2020, s.1)

(stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 16 grudnia 2020 r. w 
celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia

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

Zgodnie z art. 241 Regulaminu Parlamentu Europejskiego wprowadza się następujące 
sprostowanie do wspomnianego rozporządzenia:

1. Strona 4, motyw 19 akapit drugi zdanie drugie

zamiast:

„Komisja powinna podjąć działania następcze w związku z takimi informacjami w celu 

sprawdzenia, czy przestrzegane są mające zastosowanie przepisy, w szczególności art. 63, art. 

68 ust. 1 lit. b) i art. 98 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) …/... z dnia ... 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby 

tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (13).

__________________

(13) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.”
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powinno być:

„Komisja powinna podjąć działania następcze w związku z takimi informacjami w celu 

sprawdzenia, czy przestrzegane są mające zastosowanie przepisy, w szczególności art. 69, art. 

74 ust. 1 lit. b) i art. 104 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 

(13).

_________________

(13) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 

2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, 

Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu 

Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 

funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz 

Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 159).”.
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2. Strona 8, art. 5 ust. 5

zamiast:

„5. Na podstawie informacji dostarczonych przez odbiorców końcowych lub 

beneficjentów zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu Komisja dokłada wszelkich starań 

w celu zapewnienia, by kwoty należne od jednostek rządowych lub państw 

członkowskich, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, były faktycznie 

wypłacane odbiorcom końcowym lub beneficjentom, zgodnie – w szczególności – z 

art. 63, art. 68 ust. 1 lit. b) i art. 98 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) …/… z dnia ... ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także 

przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i 

Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz 

Zarządzania Granicami i Wiz.”

powinno być:

„5. Na podstawie informacji dostarczonych przez odbiorców końcowych lub 

beneficjentów zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu Komisja dokłada wszelkich starań 

w celu zapewnienia, by kwoty należne od jednostek rządowych lub państw 

członkowskich, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, były faktycznie 

wypłacane odbiorcom końcowym lub beneficjentom, zgodnie – w szczególności – z 

art. 69, art. 74 ust. 1 lit. b) i art. 104 rozporządzenia (UE) 2021/1060.”.

__________________


