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KOMMISSIONENS BESLUT 

av den 30.4.2015 

om ändring av beslut C(2013) 1573 om godkännande av riktlinjer för avslutande av 
operativa program för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 

socialfonden och Sammanhållningsfonden (2007–2013) 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och 

av följande skäl: 

(1) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1297/20131 ändrades rådets 
förordning (EG) nr 1083/20062 för att medge flexibilitet när det gäller unionens bidrag 
genom slutbetalningar för varje prioriterat område, vilket kräver en ändring av bilagan 
till kommissionens beslut C(2013) 1573 om godkännande av riktlinjer för avslutande 
av operativa program för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (2007–2013). 

(2) Genom förordning (EU) nr 1297/2013 förlängdes på vissa villkor höjningen med 10 % 
av medfinansieringssatsen för mellanliggande betalningar och slutbetalningar till slutet 
av programperioden, med avvikelse från artikel 53.2 och artikel 53.4 andra meningen i 
förordning (EG) nr 1083/2006. 

(3) För att avslutandet ska bli enklare och tydligare bör riktlinjerna för avslutande ändras 
genom ytterligare klargörande av tidsfristerna för utbetalning av det offentliga stödet 
och urval av insatser, de särskilda reglerna för genomförande i faser, användningen av 
kvarvarande finansieringstekniska instrument, deklarationen av stödberättigande 
utgifter i fråga om finansieringstekniska instrument vid avslutande, deklarationen av 
pågående återkrav, rapporteringen av tillämpliga tak i förordningen, tolkningen av 
artiklarna 95 och 96 i förordning (EG) nr 1083/2006 och nivån på de korrigerande 
åtgärder som ska tillämpas för att man ska erhålla ett yttrande utan reservation. 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1297/2013 av den 11 december 2013 om ändring av 

rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen 
för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella 
stabilitet, vad gäller återtaganderegler för vissa medlemsstater samt vad gäller regler för slutbetalningar 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 253). 

2 Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25). 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.  

Enda artikel  

Bilagan till beslut C(2013) 1573 ska ersättas med bilagan till det här beslutet. 

Utfärdat i Bryssel den 30.4.2015 

 På kommissionens vägnar 
 Corina CREŢU 
 Ledamot av kommissionen  


