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KORIGENDUM
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092 zo 16. decembra 2020 

o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie 
(Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 1)

(pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 16. decembra 2020 na účely prijatia 
vyššie uvedeného nariadenia

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

Podľa článku 241 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu sa uvedené nariadenie 
opravuje takto:

1. Na strane 4, odôvodnenie 19, druhý pododsek, druhá veta:

namiesto:

„Komisia by mala na základe týchto informácií overiť, či boli dodržané uplatniteľné pravidlá, 

najmä článok 63, článok 68 ods. 1 písm. b) a článok 98 nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2020/... z ..., ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na 

spravodlivú transformáciu a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá 

pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a 

Nástroj na riadenie hraníc a víza (13).

________________

(13) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.“
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má byť:

„Komisia by mala na základe týchto informácií overiť, či boli dodržané uplatniteľné pravidlá, 

najmä článok 69, článok 74 ods. 1 písm. b) a článok 104 nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2021/1060 (13).

________________

(13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým 

sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú 

transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a 

rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a 

integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie 

hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159).“
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2. Na strane 8, článok 5 ods. 5:

namiesto:

„5. Na základe informácií, ktoré poskytli koneční príjemcovia finančných prostriedkov 

alebo prijímatelia v súlade s odsekom 4 tohto článku, Komisia vyvinie maximálne 

úsilie na zabezpečenie toho, aby sa akákoľvek suma splatná subjektmi verejnej správy 

alebo členskými štátmi uvedenými v odseku 2 tohto článku skutočne vyplatila 

konečným príjemcom finančných prostriedkov alebo prijímateľom, a to najmä v 

súlade s článkom 63, článkom 68 ods. 1 písm. b) a článkom 98 nariadenia (EÚ) 

2020/... z ..., ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na 

spravodlivú transformáciu a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové 

pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú 

bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza..“

má byť:

„5. Na základe informácií, ktoré poskytli koneční príjemcovia finančných prostriedkov 

alebo prijímatelia v súlade s odsekom 4 tohto článku, Komisia vyvinie maximálne 

úsilie na zabezpečenie toho, aby sa akákoľvek suma splatná subjektmi verejnej správy 

alebo členskými štátmi uvedenými v odseku 2 tohto článku skutočne vyplatila 

konečným príjemcom finančných prostriedkov alebo prijímateľom, a to najmä v 

súlade s článkom 69, článkom 74 ods. 1 písm. b) a článkom 104 nariadenia (EÚ) 

2021/1060.“


