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EUROOPA KOMISJON, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut 

ning arvestades järgmist: 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1297/20131 on muudetud nõukogu 
määrust (EÜ) nr 1083/2006,2 et suurendada paindlikkust seoses iga prioriteetse suuna 
lõppmaksena makstava liidu panusega; sellest tulenevalt on vaja omakorda muuta 
komisjoni 20. märtsi 2013. aasta otsust C(2013)1573, millega kiidetakse heaks 
Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist 
antava toetuse jaoks vastu võetud rakenduskavade (2007–2013) lõpetamise suunised. 

(2) Erandina määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 53 lõikest 2 ja artikli 53 lõike 4 teisest 
lausest sätestati määruses (EL) nr 1297/2013, et teatavatel tingimustel kohaldatakse 
vahe-  ja lõppmaksete kaasrahastamismäära 10%list suurendamist kuni 
programmiperioodi lõpuni. 

(3) Selleks et lõpetamist lihtsustada ja läbipaistvamaks muuta, tuleks muuta lõpetamise 
suuniseid, et täiendavalt selgitada järgmist: avaliku sektori panuse maksmise ja 
toimingute valimise tähtajad, erieeskirjad etappidena elluviimise puhul, järelejäänud 
finantskorraldusvahendite kasutamine, finantskorraldusvahendite rahastamiskõlblike 
kulude deklareerimine lõpetamise etapis, pooleli olevate tagasinõudmiste 
deklareerimine, määruses sätestatud kohaldatavate piirmäärade esitamine, määruse 
(EÜ) nr 1083/2006 artiklite 95 ja 96 tõlgendamine ning märkusteta järeldusotsuse 
saamiseks võetavate korrigeerimismeetmete tase, 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1297/2013, 11. detsember 2013, millega muudetakse 

nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätetega selliste 
liikmesriikide puhul, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda 
ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse, ja seoses kulukohustustest vabastamise eeskirjadega 
teatavate liikmesriikide puhul ning lõppmakseid käsitlevate eeskirjadega (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
253) 

2 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25). 
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ON TEINUD KÄESOLEVA OTSUSE:  

Ainus artikkel  

Otsuse C(2013) 1573 lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga. 

Brüssel, 30.4.2015 

 Komisjoni nimel 
 komisjoni liige 
 Corina CREŢU 


