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Ühtekuuluvusfondist ajavahemikul 2007–2013 toetust saavate
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(teatavaks tehtud numbri K(2006) 3479 all)
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EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr
1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999, (1) eelkõige selle artikli 5
lõiget 3 ja artikli 8 lõiget 4,
ning arvestades järgmist:
(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 1 lõikele 1, millega
luuakse Ühtekuuluvusfond, aitab Ühtekuuluvusfond kaasa ühenduse majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisele
säästva arengu edendamise huvides.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 5 lõikele 2 on Ühtekuuluvusfondist rahastamiseks abikõlblikud need liikmesriigid,
kelle ostujõu pariteetides mõõdetud ja ajavahemiku 2001–2003
ühenduse andmete põhjal arvutatud rahvamajanduse kogutulu
ühe elaniku kohta on väiksem kui 90 % EL 25 keskmisest rahvamajanduse kogutulust.

(3)

Ühtekuuluvusfondist 2006. aastal rahastamiseks abikõlblikud liikmesriigid (vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 8 lõikele
3), kes oleks jätkuvalt olnud abikõlblikud ja kelle abikõlblikkuse
piirmäär jäi 90 % EL 15 keskmisest rahvamajanduse kogutulust,
kuid kes ei ole enam abikõlblikud, kuna nende nominaalne rahvamajanduse kogutulu ühe elaniku kohta ületab 90 % EL 25 keskmisest rahvamajanduse kogutulust (mõõdetud ja arvutatud vastavalt nimetatud määruse artikli 5 lõikele 2), võivad samuti saada
Ühtekuuluvusfondist üleminekuperioodil eriviisilist toetust.

(4)

On vaja vastavalt koostada abikõlblike liikmesriikide loetelu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Liikmesriigid, kes on 1. jaanuaril 2007 Ühtekuuluvusfondist rahastamiseks abikõlblikud, on loetletud I lisas.

Artikkel 2
Liikmesriigid, kes võivad saada Ühtekuuluvusfondist üleminekuperioodil eriviisilist toetust, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr
1083/2006 artikli 8 lõikes 3, on loetletud II lisas.

Artikkel 3
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
(1) ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.
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