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KOMISIJAS LĒMUMS 

(30.4.2015), 

ar kuru groza Lēmumu C(2013) 1573, ar ko apstiprina pamatnostādnes par to darbības 
programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda (2007–2013) 

EIROPAS KOMISIJA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 

tā kā: 

(1) Lai nodrošinātu Savienības ieguldījuma elastīgumu laikā, kad tiek veikti noslēguma 
maksājumi saistībā ar katru atsevišķo prioritāro virzienu, ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1297/20131 ir grozīta Padomes Regula (EK) 
Nr. 1083/20062, un tāpēc ir jāgroza arī pielikums Komisijas 2013. gada 20. marta 
Lēmumā C (2013) 1573, ar ko apstiprina pamatnostādnes par to darbības programmu 
slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda (2007–2013). 

(2) Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1083/2006 53. panta 2. punkta un 53. panta 4. punkta 
otrā teikuma, Regula (ES) Nr. 1297/2013 līdz plānošanas perioda beigām ar dažiem 
nosacījumiem paplašināja līdzfinansējuma likmes 10 % palielinājumu starpposma 
maksājumiem un noslēguma maksājumiem. 

(3) Lai veicinātu slēgšanas procesa vienkāršošanu un pārredzamību, slēgšanas 
pamatnostādnes būtu jāgroza, sniedzot papildu precizējumus par publiskā ieguldījuma 
maksājumu termiņiem un darbību atlasi, konkrētus noteikumus par sadalīšanu posmos, 
finansēšanas vadības instrumentu piemērošanas iznākuma izmantošanu, finansēšanas 
vadības instrumentu attiecināmo izdevumu deklarēšanu slēgšanas brīdī, atgūstamo 
summu deklarēšanu, regulā paredzēto piemērojamo finansējuma griestu paziņošanu, 
Regulas (EK) Nr. 1083/2006 95. panta un 96. panta interpretēšanu un korektīvo 
pasākumu pakāpi, kas jāpiemēro, lai saņemtu revīzijas atzinumu bez iebildēm, 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1297/2013, ar ko groza 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz konkrētām normām, kuras saistītas ar finanšu 
pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kas saistībā ar finanšu stabilitāti saskaras ar nopietnām grūtībām vai 
kam draud šādas grūtības, atcelšanas noteikumiem konkrētām dalībvalstīm un noteikumiem par 
noslēguma maksājumiem (OV L 347, 20.12.2013., 253. lpp.). 

2 Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 1260/1999 (OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.). 
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IR NOLĒMUSI ŠĀDI.  

Vienīgais pants  
Lēmuma C(2013) 1573 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu. 

Briselē, 30.4.2015 

 Komisijas vārdā — 
 Komisijas locekle 
 Corina CREŢU 


