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RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 av den 16 december 

2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten
(EUT L 433I, 22.12.2020, s. 1)

(Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 16 december 2020 
inför antagandet av ovannämnda förordning

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

I enlighet med artikel 241 i Europaparlamentets arbetsordning ska ovannämnda förordning 
rättas enligt följande:

1. Sidan 4, skäl 19, andra stycket, andra meningen

I stället för:

”Kommissionen bör följa upp sådan information för att kontrollera om de tillämpliga reglerna 

har respekterats, särskilt artiklarna 63, 68.1 b och 98 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2020/… av den … om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis 

omställning samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa 

fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för 

gränsförvaltning och visering (13).

________________

(13) Ännu inte offentliggjord i EUT.”
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ska det stå:

”Kommissionen bör följa upp sådan information för att kontrollera om de tillämpliga reglerna 

har respekterats, särskilt artiklarna 69, 74.1 b och 104 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2021/1060 (13).

________________

(13) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om 

fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för 

en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt 

finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden 

för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och 

viseringspolitik (EUT L 231, 30.6.2021, s. 159).”.
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2. Sidan 8, artikel 5.5

I stället för:

”5. På grundval av den information som lämnas av de slutliga mottagarna eller 

bidragsmottagarna i enlighet med punkt 4 i denna artikel ska kommissionen göra sitt 

yttersta för att säkerställa att alla belopp som offentliga enheter eller medlemsstater är 

skyldiga att betala ut i enlighet med punkt 2 i denna artikel verkligen betalas ut till de 

slutliga mottagarna eller bidragsmottagarna, i enlighet med i synnerlighet artiklarna 

63, 68.1 b och 98 i förordning (EU) 2020/… i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2020/… av den … om gemensamma bestämmelser för Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, 

Fonden för en rättvis omställning samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om 

finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre 

säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering.”

ska det stå:

”5. På grundval av den information som lämnas av de slutliga mottagarna eller 

bidragsmottagarna i enlighet med punkt 4 i denna artikel ska kommissionen göra sitt 

yttersta för att säkerställa att alla belopp som offentliga enheter eller medlemsstater är 

skyldiga att betala ut i enlighet med punkt 2 i denna artikel verkligen betalas ut till de 

slutliga mottagarna eller bidragsmottagarna, i enlighet med i synnerlighet artiklarna 

69, 74.1 b och 104 i förordning (EU) 2021/1060.”.


