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Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1989/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση
του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 411 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1989/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1989/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Δεκεμβρίου 2006
για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

ρια. Το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006 θα πρέπει να προσαρμοσθεί έτσι ώστε να συνεκτιμηθεί η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (1),
και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,
την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (2), και
ιδίως το άρθρο 56,

(3)

Είναι αναγκαία η διασφάλιση της όσο το δυνατόν ταχύτερης
έγκρισης τυχόν τεχνικών προσαρμογών της νομοθεσίας που
διέπει το Διαρθρωτικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής ώστε
να δοθεί η δυνατότητα στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία να
υποβάλλουν έγγραφα προγραμματισμού ήδη από την ημερομηνία της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 56 της πράξης προσχώρησης, σε
περίπτωση πράξεων που παραμένουν σε ισχύ πέραν της
1ης Ιανουαρίου 2007 και χρήζουν προσαρμογής λόγω της
προσχώρησης, οι δε αναγκαίες προσαρμογές δεν προβλέπονται στην πράξη προσχώρησης ή στα παραρτήματα αυτής, το
Συμβούλιο εκδίδει τις αναγκαίες πράξεις, εκτός και εάν η
Επιτροπή έχει εκδώσει την αρχική πράξη.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (3),
καθορίζει τους γενικούς κανόνες που διέπουν το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και τους στόχους τους. Σύμφωνα με το άρθρο 53, το παράρτημα ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού καθορίζει τα ανώτατα όρια που ισχύουν για τα ποσοστά συγχρηματοδότησης στα επιχειρησιακά προγράμματα,
ανά κράτος μέλος και στόχο, με βάση αντικειμενικά κριτή-

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει μόνο υπό την επιφύλαξη και
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2006.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. KORKEAOJA

(1) ΕΕ L 157 της 21.6.2005, σ. 11.
(2) ΕΕ L 157 της 21.6.2005, σ. 203.
(3) ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Ανώτατα όρια που εφαρμόζονται στα ποσοστά συγχρηματοδότησης
(που αναφέρονται στο άρθρο 53)
ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
Ποσοστό επιλέξιμων δαπανών

Ταμείο Συνοχής
Ποσοστό επιλέξιμων
δαπανών

Κριτήρια

Κράτη μέλη

1. Κράτη μέλη των οποίων το μέσο κατά
κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕγχΠ), για την περίοδο 2001-2003,
ήταν μικρότερο από το 85 % του μέσου
όρου της ΕΕ-25 στην ίδια περίοδο.

Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία,
Ελλάδα, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία,
Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία

85 %, για τους στόχους “Σύγκλιση” και
“Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση”

85 %

2. Κράτη μέλη, εκτός των κρατών του
σημείου 1, επιλέξιμα για το μεταβατικό
καθεστώς του Ταμείου Συνοχής την 1η
Ιανουαρίου 2007.

Ισπανία

80 %, για τις περιφέρειες του στόχου “Σύγκλιση” και τις περιφέρειες “σταδιακής εισόδου”
δυνάμει του στόχου “Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση”

85 %

50 %, για τους στόχους “Περιφερειακή ανάπτυξη και απασχόληση”, εκτός περιφερειών
“σταδιακής εισόδου”
3. Κράτη μέλη εκτός των κρατών των αναφερομένων στα σημεία 1 και 2.

Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Γαλλία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω
Χώρες, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και
Ηνωμένο Βασίλειο.

75 %, για το στόχο “Σύγκλιση”

—

4. Κράτη μέλη εκτός των κρατών των αναφερομένων στα σημεία 1 και 2.

Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Γαλλία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω
Χώρες, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και
Ηνωμένο Βασίλειο.

50 %, για το στόχο “Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση”

—

5. Εξόχως απόκεντρες περιοχές του
άρθρου 299 παράγραφος 2 της συνθήκης οι οποίες επωφελούνται από την
πρόσθετη χρηματοδότηση για τις
περιοχές αυτές, που μνημονεύονται στο
σημείο 20 του παραρτήματος ΙΙ.

Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία

50 %

—

6. Εξόχως απόκεντρες περιοχές που μνημονεύονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2
της συνθήκης.

Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία

85 %, για τους στόχους “Σύγκλιση” και
“Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση”

—»

