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SKLEP KOMISIJE 

z dne 30.4.2015 

o spremembi Sklepa C(2013) 1573 o odobritvi smernic o zaključku operativnih 
programov za pomoč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega 

sklada in Kohezijskega sklada (2007–2013) 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Uredba (EU) št. 1297/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1 spreminja Uredbo 
Sveta (ES) št. 1083/20062, da bi se zagotovila prožnost v zvezi s prispevkom Unije v 
obliki plačil preostalega zneska za vsako razvojno prioriteto, zaradi česar je potrebna 
sprememba Priloge k Sklepu Komisije C(2013) 1573 z dne 20. marca 2013 o odobritvi 
smernic o zaključku operativnih programov za pomoč iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada (2007–2013). 

(2) Uredba (EU) št. 1297/2013 določa, da se z odstopanjem od člena 53(2) in od drugega 
stavka člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1083/2006 10-odstotno povečanje stopnje 
sofinanciranja za vmesna plačila in plačila preostalega zneska pod določenimi pogoji 
podaljša do konca programskega obdobja. 

(3) Za večjo poenostavitev in preglednost postopka zaključevanja bi bilo treba smernice o 
zaključevanju operativnih programov spremeniti, da bi se zagotovila večja jasnost 
glede rokov, predpisanih za plačilo javnega prispevka in izbiro operacij, posebnih 
pravil za izvajanje projektov v več fazah, uporabe preostalih sredstev iz naslova 
instrumentov finančnega inženiringa, izjave o upravičenih izdatkih iz naslova 
instrumentov finančnega inženiringa ob zaključku, prijave nerešenih izterjav, 
poročanja o veljavnih zgornjih mejah iz Uredbe, razlage členov 95 in 96 Uredbe (ES) 
št. 1083/2006 ter ravni popravljalnih ukrepov, ki se uporabijo za pridobitev 
revizijskega mnenja brez pridržka –  

                                                 
1 Uredba (EU) št. 1297/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o spremembi 

Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države 
članice, ki imajo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo ali jim take težave grozijo, pravilih o 
prenehanju obveznosti za nekatere države članice in pravilih o končnih plačilih (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 253). 

2 Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1260/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25). 
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SKLENILA:  

Edini člen  

Priloga k Sklepu C(2013) 1573 se nadomesti s Prilogo k temu sklepu. 

V Bruslju, 30.4.2015 

 Za Komisijo 
 Corina CREŢU 
 Članica Komisije  


