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KOMISIJOS SPRENDIMAS 

2015 04 30 

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas C(2013) 1573 dėl priimtų veiksmų programų, 
kurioms vykdyti teikiama Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 

Sanglaudos fondo parama (2007–2013 m.), užbaigimo gairių patvirtinimo 

EUROPOS KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 

kadangi: 

(1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1297/20131 iš dalies pakeistas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/20062, kad Sąjungos įnašas galėtų būti lankstesnis 
vykdant galutinio likučio mokėjimus kiekvienai prioritetinei krypčiai, reikia iš dalies 
pakeisti 2013 m. kovo 20 d. Komisijos sprendimo C(2013) 1573 dėl priimtų veiksmų 
programų, kurioms vykdyti teikiama Europos regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo parama (2007–2013 m.), užbaigimo gairių 
patvirtinimo priedą; 

(2) Reglamentu (ES) Nr. 1297/2013, nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 53 
straipsnio 2 dalies ir 53 straipsnio 4 dalies antro sakinio, tarpinių mokėjimų ir galutinio 
likučio mokėjimo bendrojo finansavimo ribos padidinimas 10 proc. tam tikromis 
sąlygomis pratęsiamas iki programavimo laikotarpio pabaigos; 

(3) siekiant supaprastinti užbaigimo procesą ir padidinti jo skaidrumą, užbaigimo gairės 
turėtų būti iš dalies pakeistos, kad būtų išsamiau paaiškinti nustatyti viešojo įnašo 
mokėjimo terminai ir veiksmų atranka, konkrečios projektų dalijimo į etapus taisyklės, 
finansų inžinerijos priemonių naudojimas, finansų inžinerijos priemonių tinkamų 
finansuoti išlaidų deklaravimas užbaigiant programą, susigrąžintinų sumų 
deklaravimas, ataskaitų teikimas apie reglamente nustatytas viršutines ribas, išaiškinti 
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 95 ir 96 straipsniai ir taikytinų taisomųjų priemonių 
lygis, siekiant gauti besąlyginę audito nuomonę, 

                                                 
1 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1297/2013, kuriuo dėl tam 

tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio 
stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, dėl įsipareigojimų panaikinimo taisyklių tam 
tikroms valstybėms narėms, dėl galutinio likučio mokėjimo taisyklių iš dalies keičiamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 253). 

2 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25). 



LT 3   LT 

NUSPRENDĖ:  

Vienintelis straipsnis  

Sprendimo C(2013) 1573 priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu. 

Priimta Briuselyje, 2015 04 30 

 Komisijos vardu 
 Corina CREŢU 
 Komisijos narė  


