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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 4 päivänä elokuuta 2006,
koheesiorahastorahoitukseen vuosina 2007–2013 oikeutetuista jäsenvaltioista
(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3479)
(2006/596/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

kaskohtainen BKTL on yli 90 prosenttia EU-25:n BKTL:n
keskiarvosta 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti mitattuna ja
laskettuna.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

On tarpeen vahvistaa luettelot rahoitukseen oikeutetuista
jäsenvaltioista,

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä
sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11 päivänä
heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1083/2006 (1) sekä erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan ja
8 artiklan 4 kohdan,

(4)

sekä katsoo seuraavaa:

Luettelo koheesiorahastorahoitukseen 1 päivänä tammikuuta
2007 oikeutetuista jäsenvaltioista esitetään liitteessä I.

(1)

(2)

(3)

Koheesiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY)
N:o 1083/2006 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti koheesiorahasto vahvistaa osaltaan yhteisön taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta kestävän kehityksen edistämiseksi.
Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti koheesiorahastorahoitusta saavien jäsenvaltioiden
bruttokansantulon (BKTL) asukasta kohden on ostovoimapariteettina mitattuna ja kautta 2001–2003 koskevien
yhteisön lukujen perusteella oltava alle 90 prosenttia EU25:n BKTL:n keskiarvosta.
Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti koheesiorahastorahoitukseen vuonna 2006 oikeutetut jäsenvaltiot, jotka olisivat edelleen olleet tukikelpoisia, jos tukikelpoisuuskynnys olisi ollut edelleen 90
prosenttia EU-15:n BKTL:n keskiarvosta, mutta jotka menettävät tukikelpoisuutensa, koska niiden nimellinen asu-

(1) EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

2 artikla
Luettelo koheesiorahastosta erityistä siirtymäkauden rahoitusta
saavista jäsenvaltioista asetuksen (EY) N:o 1083/2006 8 artiklan
3 kohdan mukaisesti esitetään liitteessä II.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2006.
Komission puolesta
Danuta HÜBNER

Komission jäsen
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LIITE I
Koheesiorahastorahoitukseen 1 päivänä tammikuuta 2007 oikeutetut jäsenvaltiot
Tšekin tasavalta
Viro
Kreikka
Kypros
Latvia
Liettua
Unkari
Malta
Puola
Portugali
Slovenia
Slovakia

LIITE II
Koheesiorahastosta erityistä siirtymäkauden rahoitusta 1 päivästä tammikuuta 2007 31 päivään joulukuuta 2013
saavat jäsenvaltiot
Espanja
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