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ROZHODNUTIE KOMISIE 

z 30. 4. 2015, 

ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) 1573 o schválení usmernení k ukončeniu 
operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

keďže: 

(1) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1297/20131 sa zmenilo nariadenie 
Rady (ES) č. 1083/20062 s cieľom poskytnúť flexibilitu, pokiaľ ide o príspevok Únie 
vo forme záverečnej platby pre každú prioritnú os, čo si vyžaduje úpravu prílohy k 
rozhodnutiu Komisie C(2013) 1573 z 20. marca 2013 o schválení usmernení k 
ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 
– 2013). 

(2) Odchylne od článku 53 ods. 2 a článku 53 ods. 4 druhej vety nariadenia (ES) č. 
1083/2006 sa nariadením (EÚ) č. 1297/2013 za určitých podmienok predĺžilo 10 % 
zvýšenie miery spolufinancovania pre priebežné platby a záverečné platby až do konca 
programového obdobia. 

(3) S cieľom podporiť zjednodušenie a transparentnosť procesu ukončovania by sa 
usmernenia o ukončení programov mali zmeniť, aby poskytovali ďalšie objasnenie, 
pokiaľ ide o lehoty pre platby verejného príspevku a výber operácií, osobitné pravidlá 
na postupné zavádzanie, používanie tradičných nástrojov finančného inžinierstva, 
vyhlásenie oprávnených výdavkov z nástrojov finančného inžinierstva pri ukončení, 
vyhlásenie o vymáhaných prostriedkoch, oznamovanie uplatniteľných stropov v 
nariadení, výklad článku 95 a článku 96 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a úroveň 
opravných opatrení, ktoré sa majú uplatniť s cieľom získať nekvalifikovaný audítorský 
výrok, 

                                                 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1297/2013 z  11. decembra 2013, ktorým sa mení 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v 
prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti so svojou finančnou stabilitou alebo im 
takéto ťažkosti hrozia, pravidiel zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade určitých členských štátov, a 
pravidiel pre záverečné platby (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 253). 

2 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa 
zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25). 
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ROZHODLA TAKTO:  

Jediný článok  

Príloha k rozhodnutiu C(2013) 1573 sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu. 

V Bruseli 30. 4. 2015 

 Za Komisiu 
 Corina CREŢU 
 členka Komisie  


