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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:
(1)

Italija je v imenu držav članic Italije in Slovenije 25. septembra 2015 prek
računalniškega sistema za izmenjavo podatkov s Komisijo vložila zahtevek za revizijo
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, sprejetega z Odločbo
C(2007) 6584 z dne 20. decembra 2007, kakor je bila nazadnje spremenjena s
Sklepom C(2015) 685.

(2)

Predlagano revizijo operativnega programa upravičujejo težave pri izvajanju.

(3)

V skladu s členom 65(g) Uredbe (ES) št. 1083/2006 je nadzorni odbor po pisnem
postopku 18. septembra 2015 obravnaval in odobril predlog za spremembo vsebine
Odločbe C(2007) 6584, zlasti glede besedila operativnega programa in njegovega
finančnega načrta.

(4)

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

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Odločba C(2007) 6584 se spremeni:
1.
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člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:

UL L 210, 31.7.2006, str. 25.
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„3. Znotraj operativnega programa iz odstavka 1 sta najvišji znesek pomoči 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
40 871 363 EUR.
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 31 728 585 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 30 115 521 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 6 556 306 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, 2.2.2016

Za Komisijo
Corina CREŢU
Članica Komisije
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