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KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1297/20131 zmieniono 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/20062 w celu zapewnienia elastyczności odnośnie 
do wkładu Unii realizowanego poprzez płatności salda końcowego w przypadku 
każdej osi priorytetowej, co wymaga zmiany załącznika do decyzji Komisji C(2013) 
1573 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wytycznych dotyczących 
zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności (2007–2013). 

(2) Rozporządzeniem (UE) nr 1297/2013 przedłużono pod pewnymi warunkami 10% 
wzrost poziomu współfinansowania dla płatności okresowych i płatności salda 
końcowego do końca okresu programowania, w drodze odstępstwa od art. 53 ust. 2 
oraz art. 53 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 

(3) W celu uproszczenia i zwiększenia przejrzystości procesu zamknięcia należy zmienić 
wytyczne dotyczące zamknięcia, aby zapewnić większą jasność odnośnie do terminów 
wypłacania wkładów publicznych i wyboru operacji, szczegółowych zasad podziału 
na etapy, wykorzystania środków instrumentów inżynierii finansowej, deklaracji 
kwalifikowalnych wydatków instrumentów inżynierii finansowej podczas zamknięcia, 
deklaracji kwot poddanych procedurze odzyskiwania, zgłaszania mających 
zastosowanie pułapów w rozporządzeniu, interpretacji art. 95 i 96 rozporządzenia 
(WE) nr 1083/2006 oraz poziomu środków naprawczych, które należy zastosować, 
aby uzyskać opinię z audytu bez zastrzeżeń,  

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1297/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów 
dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich dotkniętych lub 
zagrożonych poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową, zasad umorzenia 
zobowiązań dla niektórych państw członkowskich oraz zasad płatności salda końcowego (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 253). 

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25). 
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STANOWI, CO NASTĘPUJE:  

Artykuł  

Załącznik do decyzji C(2013) 1573 zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 30.4.2015 r. 

 W imieniu Komisji 
 Corina CREŢU 
 Członek Komisji  


