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o spremembi Odločbe C(2007) 6584 o sprejetju operativnega programa „Program
čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2007–2013“ strukturne pomoči Skupnosti iz
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SKLEP KOMISIJE
z dne 9.2.2015
o spremembi Odločbe C(2007) 6584 o sprejetju operativnega programa „Program
čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2007–2013“ strukturne pomoči Skupnosti iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega
sodelovanja v Italiji in Sloveniji
CCI 2007 CB 163 PO 036
(BESEDILO V ITALIJANSKEM IN SLOVENSKEM JEZIKU JE EDINO
VERODOSTOJNO)

EVROPSKA KOMISIJA JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe 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. 1260/19991, zlasti člena 33(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:

SL

(1)

V skladu z Odločbo C(2007) 6584 z dne 20. decembra 2007 o sprejetju operativnega
programa „Program čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2007–2013“ strukturne
pomoči Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega
teritorialnega sodelovanja v Italiji in Sloveniji, kakor je bila nazadnje spremenjena s
Sklepom C(2013) 9866, je znesek, izračunan za leto 2011 v skladu s členom 93(1)
Uredbe (ES) št. 1083/2006 za zadevni operativni program, 75 325 841 EUR.

(2)

Do 31. decembra 2013 so zahtevki za plačilo za ta program, poslani v skladu s
členom 86 Uredbe (ES) št. 1083/2006, skupaj znašali 56 280 498 EUR. Znesek
vnaprejšnjega financiranja je 10 458 624 EUR. Neporabljeni del zneska, izračunan za
leto 2011 v skladu s členom 93(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 za zadevni operativni
program, je zato 8 586 719 EUR in mora biti razveljavljen v skladu s členom 93(1) te
uredbe.

(3)

Komisija je organ upravljanja, ki se nahaja v Italiji, obvestila o načrtovanem
prenehanju obveznosti z dopisom z dne 4. februarja 2014.

(4)

Organ upravljanja je 3. aprila 2014 v imenu držav članic Italije in Slovenije poslal
zahtevek za uporabo izjeme pri samodejnem prenehanju obveznosti v skladu s
členom 96(c) Uredbe (ES) št. 1083/2006. Organ upravljanja je 14. julija 2014 v imenu
držav članic Italije in Slovenije s priporočeno pošto poslal podporno dokumentacijo za
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utemeljitev svojega zahtevka za uporabo člena 96(c) Uredbe (ES) št. 1083/2006 –
potresa 20. in 29. maja 2012 naj bi se obravnavala kot višja sila za izjemo od uporabe
pravila N+3 v zvezi z letom 2012 ter sta povzročila verižni učinek v izvajanju
programa v letu 2013. Službe Komisije so z dopisom z dne 5. septembra 2014 (sklic
ARES(2014) 2912488) po izčrpni analizi podrobne finančne ocene, ki je bila
predložena, podale mnenje, da bi se znesek v višini 1 809 903 EUR lahko sprejel kot
neposredna finančna posledica omenjenih potresov za izvajanje projektov in se tako
izvzel iz izračuna samodejnega prenehanja obveznosti. Tako je popravljeni znesek, ki
bo predmet samodejnega prenehanja obveznosti na podlagi člena 93(1) Uredbe,
6 776 816 EUR.
(5)

Organ upravljanja je 6. oktobra 2014 prek računalniškega sistema za izmenjavo
podatkov Komisiji predložil zahtevek za revizijo „Programa čezmejnega sodelovanja
Italija – Slovenija 2007–2013“, skupaj s popravljenim finančnim načrtom.

(6)

Predlagano revizijo operativnega programa upravičujejo težave pri izvajanju.

(7)

V skladu s členom 65(g) Uredbe (ES) št. 1083/2006 je nadzorni odbor po pisnem
postopku 26. septembra 2014 obravnaval in odobril predlog za spremembo vsebine
Odločbe C(2007) 6584, zlasti glede besedila operativnega programa in njegovega
finančnega načrta.

(8)

Odločbo C(2007) 6584 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Odločba C(2007) 6584 se spremeni:
1.

v členu 4 se prvi, drugi in tretji pododstavek nadomestijo z naslednjim:
„1. Najvišji znesek pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR),
dodeljen v okviru operativnega programa, izračunan glede na upravičene javne
izdatke, je 109 271 775 EUR, najvišja stopnja sofinanciranja pa je 85 %.
2. Nacionalni prispevek v višini 19 283 254 EUR se lahko delno krije s posojili
Skupnosti od Evropske investicijske banke in iz drugih posojilnih instrumentov,
vendar zaenkrat taka posojila niso predvidena.
3. Znotraj operativnega programa iz odstavka 1 sta najvišji znesek za pomoč in
najvišja stopnja sofinanciranja za vsako prednostno os v skladu z drugim do petim
pododstavkom tega odstavka.
Najvišja stopnja sofinanciranja za prednostno os „Okolje, promet in trajnostno
teritorialno povezovanje” je 85 %, najvišji znesek pomoči iz ESRR za navedeno
prednostno os, izračunan glede na skupne upravičene javne izdatke, pa je
40 241 038 EUR.
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Najvišja stopnja sofinanciranja za prednostno os „Konkurenčnost in na znanju
temelječa družba” je 85 %, najvišji znesek pomoči iz ESRR za navedeno prednostno
os, izračunan glede na skupne upravičene javne izdatke, pa je 32 151 857 EUR.
Najvišja stopnja sofinanciranja za prednostno os „Socialna integracija” je 85 %,
najvišji znesek pomoči iz ESRR za navedeno prednostno os, izračunan glede na
skupne upravičene javne izdatke, pa je 30 322 573 EUR.
Najvišja stopnja sofinanciranja za prednostno os „Tehnična pomoč“ je 85 %, najvišji
znesek pomoči iz ESRR za navedeno prednostno os, izračunan glede na skupne
upravičene javne izdatke, pa je 6 556 307 EUR.“;
2.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu;

3.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k temu sklepu.
Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Italijansko republiko in Republiko Slovenijo.
V Bruslju, 9.2.2015

Za Komisijo
Corina CREŢU
Članica Komisije
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