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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 1. juli 1999
om fastsættelse af befolkningslofter for de enkelte medlemsstater under strukturfondsmål nr. 2 for
perioden 2000 til 2006
(meddelt under nummer K(1999) 1771)
(1999/503/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

i henhold til artikel 4, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr.
1260/1999 må den maksimale reduktion af befolkningen under mål nr. 2 ikke overstige en tredjedel i
forhold til den befolkning, der er omfattet af mål nr. 2
og 5b i 1999, som omhandlet i Rådets forordning (EØF)
nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes
opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres
interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne
fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter (2), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 3193/94 (3);

(5)

med henblik på fastsættelse af befolkningsloftet for de
enkelte medlemsstater bør der tages hensyn til de EFdata, der forelå i forbindelse med Det Europæiske Råd i
Berlin den 24. og 25. marts 1999 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af
21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for
strukturfondene (1), særlig artikel 4, stk. 2 og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Det er i artikel 1, stk. 1, nr. 2), i forordning (EF) nr.
1260/1999 fastsat, at der under strukturfondsmål nr. 2
skal ydes støtte til økonomisk og social omstilling i
områder med strukturproblemer;
i henhold til artikel 4, stk. 2 i forordning (EF) nr. 1260/
1999 må befolkningen i de områder, der er omfattet af
mål nr. 2, højst udgøre 18 % af EF's samlede befolkning,
og Kommissionen fastsætter på grundlag heraf et befolkningsloft for hver medlemsstat afhængigt af det samlede
befolkningstal i de NUTS III-områder i den enkelte
medlemsstat, som opfylder de specifikke kriterier for de
områder, hvis industri undergår socioøkonomiske
ændringer, og de landdistrikter, der er omhandlet i
samme artikels stk. 5 og 6, af alvoren af den enkelte
medlemsstats strukturproblemer på nationalt plan
sammenlignet med de øvrige berørte medlemsstater og
endelig afhængigt af behovet for at sikre, at hver
medlemsstat yder et rimeligt bidrag til den fælles satsning på koncentration;
i henhold til artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr.
1260/1999 skal alvoren af den enkelte medlemsstats
strukturproblemer vurderes ud fra det samlede arbejdsløshedstal og tallet for langtidsledige uden for mål nr.
1-regionerne;

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Befolkningslofterne for de enkelte medlemsstater under mål nr.
2 for perioden 2000 til 2006 er angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen

(2) EFT L 185 af 15.7.1988, s. 9.
(3) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 11.
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Befolkningslofter for de enkelte medlemsstater under strukturfondsmål nr. 2 for perioden 2000 til 2006

Medlemsstat

Belgien

Befolkningsloft
(1 000 indbyggere)

1 269

Danmark

538

Tyskland

10 296

Grækenland

—

Spanien

8 809

Frankrig

18 768

Irland

—

Italien

7 402

Luxembourg

118

Nederlandene

2 333

Østrig

1 995

Portugal

—

Finland

1 582

Sverige

1 223

Det Forenede Kongerige

13 836
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