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POPRAVEK
Uredbe (EU) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o 

splošnemu režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije
(UL L 433I, 22.12.2020, str. 1)

(stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi 16. decembra 2020 z namenom 
sprejetja navedene uredbe

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

V skladu s členom 241 Poslovnika Evropskega parlamenta se navedena uredba popravi, kot 
sledi:

1. Stran 4, uvodna izjava 19, drugi pododstavek, drugi stavek:

besedilo:

„Komisija bi morala na podlagi takih informacij preveriti, ali so bila upoštevana veljavna 

pravila, zlasti člen 63, točka (b) člena 68(1) in člen 98 Uredbe (EU) …/… Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne … o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni 

razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za 

notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume(13).

__________________

(13) Še ni objavljena v Uradnem listu.“
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se glasi:

„Komisija bi morala na podlagi takih informacij preveriti, ali so bila upoštevana veljavna 

pravila, zlasti člen 69, točka (b) člena 74(1) in člen 104 Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega 

parlamenta in Sveta(13).

__________________

(13) Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o 

določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem 

skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za 

azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno 

podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L 231, 30.6.2021, str. 159).“
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2. Stran 8, člen 5(5):

besedilo:

„5. Komisija na podlagi informacij, ki jih predložijo končni prejemniki ali upravičenci v 

skladu z odstavkom 4 tega člena, po svojih najboljših močeh zagotovi, da se jim 

dejansko plača vsak znesek, ki jim ga dolgujejo vladni subjekti ali države članice iz 

odstavka 2 tega člena, zlasti v skladu s členom 63, točko (b) člena 68(1) in členom 98 

Uredbe (EU) …/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o določitvi skupnih 

določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 

Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih 

pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument 

za upravljanje meja in vizume.“

se glasi:

„5. Komisija na podlagi informacij, ki jih predložijo končni prejemniki ali upravičenci v 

skladu z odstavkom 4 tega člena, po svojih najboljših močeh zagotovi, da se jim 

dejansko plača vsak znesek, ki jim ga dolgujejo vladni subjekti ali države članice iz 

odstavka 2 tega člena, zlasti v skladu s členom 69, točko (b) člena 74(1) in členom 104 

Uredbe (EU) 2021/1060.“


