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KOMISSION PÄÄTÖS, 

annettu 30.4.2015, 

Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta ja koheesiorahastosta 
annettavaa tukea varten vahvistettujen toimenpideohjelmien (2007–2013) sulkemista 

koskevien suuntaviivojen hyväksymisestä annetun päätöksen C(2013) 1573 
muuttamisesta 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1297/20131 muutettiin 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1083/20062 joustavuuden mahdollistamiseksi siltä osin 
kuin on kyse loppumaksuina maksetusta unionin rahoitusosuudesta kullekin 
toimintalinjalle, mikä puolestaan edellyttää Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan 
sosiaalirahastosta ja koheesiorahastosta annettavaa tukea varten vahvistettujen 
toimenpideohjelmien (2007–2013) sulkemista koskevien suuntaviivojen 
hyväksymisestä 20 päivänä maaliskuuta 2013 annetun komission päätöksen 
C(2013) 1573 liitteen muuttamista. 

(2) Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 53 artiklan 2 kohdassa ja 53 
artiklan 4 kohdan toisessa virkkeessä säädetään, asetuksella (EU) N:o 1297/2013 
jatkettiin tietyin edellytyksin osarahoitusosuuden 10 prosentin korotusta väli- ja 
loppumaksujen osalta ohjelmakauden loppuun saakka. 

(3) Sulkemista koskevia suuntaviivoja olisi muutettava, jotta sulkemisprosessista 
saataisiin yksinkertaisempi ja avoimempi ja jotta voitaisiin entisestään selkeyttää 
julkisen rahoitusosuuden maksamiseen ja toimien valintaan liittyviä määräaikoja, 
hankkeiden jakamiseen kahdelle kaudelle liittyviä sääntöjä, rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden jäljellä olevien varojen käyttöä, ilmoitusta rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden tukikelpoisista menoista sulkemisvaiheessa, ilmoitusta vireillä 
olevista takaisinperintämenettelyistä, raportointia asetuksessa vahvistetuista 
enimmäismääristä, asetuksen (EY) N:o 1083/2006 95 ja 96 artiklan tulkintaa ja 
huomautuksia sisältämättömän lausunnon edellyttämää oikaisutoimenpiteiden tasoa, 

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:  

Ainoa artikla  

Korvataan päätöksen C(2013) 1573 liite tämän päätöksen liitteellä. 
                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1297/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen sääntöjen osalta, jotka koskevat 
rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien 
jäsenvaltioiden varainhoitoa, maksusitoumusten vapauttamissääntöjä tiettyjen jäsenvaltioiden osalta ja 
loppumaksun maksamista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 253). 

2 Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 
sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25). 
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Tehty Brysselissä 30.4.2015. 

 Komission puolesta 
 Corina CREŢU 
 Komission jäsen  


