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DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI 

ta’ 30.4.2015 

temenda d-Deċiżjoni C(2013) 1573 dwar l-approvazzjoni tal-linji gwida dwar l-għeluq 
tal-programmi operattivi adottati għall-għajnuna mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni (2007-2013) 

IL-KUMMISSJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

Billi: 

(1) Ir-Regolament (UE) Nru 1297/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1, emenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/20062 sabiex jipprovdi flessibbiltà rigward il-
kontribuzzjoni tal-Unjoni permezz ta’ pagamenti tal-bilanċ finali għal kull assi 
prijoritarju li jeħtieġ il-modifika tal-Anness għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
C(2013) 1573 tal-20 ta’ Marzu 2013 li tapprova l-linji gwida dwar l-għeluq ta’ 
programmi operattivi adottati għal assistenza mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni (2007-2013). 

(2) Ir-Regolament (UE) Nru 1297/2013 estenda, taħt ċerti kundizzjonijiet iż-żieda ta’ 
10 % tar-rata ta’ kofinanzjament għal pagamenti interim u pagamenti tal-bilanċ finali 
sa tmiem il-perjodu ta’ pprogrammar, b’deroga mill-Artikolu 53(2) u mit-tieni 
sentenza tal-Artikolu 53(4) tar-Regolament (KE) No1083/2006. 

(3) Sabiex ittejjeb is-simplifikazzjoni u t-trasparenza tal-proċess ta’ għeluq, il-linji gwida 
dwar l-għeluq għandhom jiġu emendati sabiex jipprovdu aktar kjarifika fir-rigward tal-
iskadenzi imposti għall-ħlas ta’ kontribuzzjoni pubblika u l-għażla ta’ operazzjonijiet, 
ir-regoli speċifiċi għal tneħħija gradwali, l-użu ta’ legat ta' strumenti ta’ inġinerija 
finanzjarja, id-dikjarazzjoni ta’ nefqa eliġibbli ta’ strumenti ta’ inġinerija finanzjarja 
fl-għeluq, id-dikjarazzjoni ta’ rkupri pendenti, ir-rappurtar tal-limiti massimi 
applikabbli f’dan ir-Regolament, l-interpretazzjoni tal-Artikolu 95 u l-Artikolu 96 tar-
Regolament (KE) Nru 1083/2006 u l-livell ta’ miżuri korrettivi li għandhom jiġu 
applikati sabiex tinkiseb opinjoni tal-awditjar mhux kwalifikata, 

                                                 
1 Regolament (UE) Nru 1297/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li 

jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-
ġestjoni finanzjarja, għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew li huma mhedda b'diffikultajiet serji 
fejn tidħol l-istabbiltà finanzjarja tagħhom, għar-regoli tad-diżimpenn għal ċerti Stati Membri, u għar-
regoli dwar il-pagamenti tal-bilanċ finali (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 253). 

2 Ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' 
Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 (ĠU L 210, 31.07.2006, p. 25). 
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IDDEĊIDIET KIF ĠEJ:  

Artikolu Uniku  

L-Anness għad-Deċiżjoni C (2013) 1573 huwa sostitwit mill-Anness għal din id-Deċiżjoni. 

Magħmula fi Brussell, 30.4.2015 

 Għall-Kummissjoni 
 Corina CREŢU 
 Membru tal-Kummissjoni  


