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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

27.7.1999

ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 1. července 1999,
kterým se orientačně rozdělují položky závazků pro jednotlivé členské státy v rámci cíle 2 strukturálních
fondů na období let 2000 až 2006
(oznámeno pod číslem K(1999) 1772)

(1999/504/ES)
článku a rozpis těchto částek na jednotlivé roky klesá počínaje 1. lednem 2000 a na rok 2000 je nižší než na rok 1999;

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

(5)

vzhledem k tomu, že prohlášení Komise připojené k zápisu
z jednání Rady dne 21. června 1999 uvádí metodu, kterou
Komise použije při rozhodování o orientačním rozdělení
položek závazků podle členských států pro cíl 2, v souladu
s čl. 7 odst. 3 prvním pododstavcem nařízení (ES)
č. 1260/1999;

(6)

vzhledem k tomu, že na základě této metody byly
v odstavci 44 písm. g) závěrů předsednictví ze zasedání
Evropské rady v Berlíně ve dnech 24. a 25. března 1999
stanoveny částky pro některé zvláštní případy na období
let 2000 až 2006,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne
21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 první pododstavec uvedeného
nařízení,
(1)

vzhledem k tomu, že podle čl. 1 prvního pododstavce
bodu 2 nařízení (ES) č. 1260/1999 je cíl 2 strukturálních
fondů zaměřen na podporu hospodářské a sociální
přeměny oblastí, jež čelí strukturálním obtížím;

(2)

vzhledem k tomu, že podle čl. 7 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 1260/1999 bude 11,5 % prostředků
strukturálních fondů přiděleno na cíl 2, včetně 1,4 % na
přechodnou podporu;

(3)

(4)

vzhledem k tomu, že podle čl. 7 odst. 3 prvního pododstavce
nařízení (ES) č. 1260/1999 vypracuje Komise průhlednými
postupy orientační rozdělení položek závazků podle členských států, přičemž pro cíle 1 a 2 vezme plně v úvahu jedno
nebo více objektivních kritérií podobných kritériím, která
byla použita v předchozím období, na které se vztahovalo
nařízení Rady (EHS) č. 2052/88 ze dne 24. června 1988
o úkolech strukturálních fondů a jejich účinnosti a o koordinaci mezi jejich činnostmi navzájem a mezi těmito činnostmi a operacemi Evropské investiční banky a jinými ostatními stávajícími finančními nástroji (2), naposledy
pozměněné nařízením (ES) č. 3193/94 (3), totiž: odpovídající počet obyvatel, jichž by se opatření měla týkat, regionální
prosperitu, celostátní prosperitu a relativní závažnost strukturálních problémů, zejména úroveň nezaměstnanosti;
vzhledem k tomu, že podle čl. 7 odst. 3 třetího pododstavce
nařízení (ES) č. 1260/1999 tato rozdělení pro cíle 1 a 2 rozlišují přidělení prostředků do regionů a oblastí, které dostávají přechodnou podporu; že tyto příděly jsou stanoveny
podle kritérií uvedených v prvním pododstavci zmíněného

(1) Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.
(2) Úř. věst. L 185, 15.7.1988, s. 9.
(3) Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 11.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Orientační částky položek závazků pro jednotlivé členské státy
v rámci cíle 2 na období let 2000 až 2006 jsou stanoveny
v příloze I.
Článek 2
Orientační částky položek závazků pro jednotlivé členské státy
pro přechodnou podporu v rámci cíle 2 na období let 2000 až
2005 jsou stanoveny v příloze II.
Článek 3
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
V Bruselu dne 1. července 1999.
Za Komisi
Monika WULF-MATHIES

členka Komise
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PŘÍLOHA I
Orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle 2 strukturálních fondů pro
období let 2000 až 2006

(miliony eur (ceny roku 1999))
Členský stát

Položky závazků

Belgie

368

Dánsko

156

Německo

2 984

Řecko

—

Španělsko

2 553

Francie

5 437

Irsko

—

Itálie

2 145

Lucembursko

34

Nizozemsko

676

Rakousko

578

Portugalsko

—

Finsko

459

Švédsko

354

Spojené království

3 989
Celkem

19 733
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PŘÍLOHA II
Orientační rozdělení položek závazků pro přechodnou podporu podle členských států v rámci cíle 2
strukturálních fondů pro období let 2000 až 2005
(miliony eur (ceny roku 1999))
Členský stát

Položky závazků

Belgie

65

Dánsko

27

Německo

526

Řecko

—

Španělsko

98

Francie

613

Irsko

—

Itálie

377

Lucembursko

6

Nizozemsko

119

Rakousko

102

Portugalsko

—

Finsko

30

Švédsko

52

Spojené království

706
Celkem

2 721

