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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

(2015.4.30.) 

a 2007–2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból támogatott operatív programok lezárására 

vonatkozó iránymutatás jóváhagyásáról szóló C(2013) 1573 határozat módosításáról 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

mivel: 

(1) Az 1297/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 módosította az 
1083/2006/EU tanácsi rendeletet2 azért, hogy rugalmasságot biztosítson az egyes 
prioritási tengelyek számára a végsőegyenleg-kifizetések révén nyújtott uniós 
hozzájárulás tekintetében, ami szükségessé teszi a 2007–2013 közötti időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból támogatott operatív programok lezárására vonatkozó iránymutatás 
jóváhagyásáról szóló, 2013. március 20-i C(2013) 1573 bizottsági határozat 
mellékletének módosítását. 

(2) Az 1297/2013/EU rendelet – az 1083/2006/EK rendelet 53. cikke (2) bekezdésétől, 
valamint (4) bekezdésének második mondatától eltérve – bizonyos feltételek megléte 
esetén a programozási időszak végéig kiterjesztette a társfinanszírozási ráta 10 %-os 
emelését az időközi kifizetésekre és a végsőegyenleg-kifizetésekre. 

(3) A lezárási folyamat egyszerűsítésének és átláthatóságának fokozása céljából indokolt 
módosítani a zárásra vonatkozó iránymutatást a következők további 
egyértelműsítéséhez: a közpénzből való hozzájárulás kifizetésére és a műveletek 
kiválasztására vonatkozó határidők, a több időszakra bontás különleges szabályai, a 
megmaradt pénzügyi konstrukciók felhasználása, a pénzügyi konstrukciók 
elszámolható kiadásaira vonatkozó zárónyilatkozat, a függőben lévő visszafizettetendő 
összegekre vonatkozó nyilatkozat, a rendelet szerint alkalmazandó felső határokra 
vonatkozó jelentéstétel, az 1083/2006/EK rendelet 95. és 96. cikkének értelmezése, 
valamint a hitelesítő záradék megszerzéséhez szükséges, végrehajtandó kiigazító 
intézkedések mértéke, 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1297/2013/EU rendelete az 1083/2006/EK 

tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk tekintetében komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly 
nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával, a kötelezettségvállalás egyes 
tagállamokra vonatkozó visszavonásának szabályaival, valamint a végsőegyenleg-kifizetésre vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 347., 
2013.12.20., 253.o.). 

2 A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.). 
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A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

Egyetlen cikk 

A C(2013) 1573 határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép. 

Kelt Brüsszelben, 2015.4.30.-én. 

 a Bizottság részéről 
 Corina CREŢU 
 a Bizottság tagja 


