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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999,
rakennerahastojen tavoitteen n:o 2 mukaisen kohdeväestön enimmäismäärän vahvistamisesta jäsenvaltioittain kaudeksi 2000—2006
(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1771)
(1999/503/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

4)

asetuksen (EY) N:o 1260/1999 4 artiklan 2 kohdan c
alakohdassa säädetään, että tavoitteen n:o 2 kohdeväestön määrä saa vähentyä enintään yhden kolmasosan
suhteessa tavoitteiden n:o 2 ja n:o 5b kohdeväestöön
vuonna 1999, sellaisena kuin se määritellään rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja niiden
toiminnan yhteensovittamisesta keskenään ja Euroopan
investointipankin toiminnan sekä muiden rahoitusvälineiden kanssa 24 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2052/88 (2), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
3194/94 (3), ja

5)

kohdeväestön enimmäismäärän vahvistamiseksi jäsenvaltioittain olisi otettava huomioon yhteisön tilastotiedot,
jotka olivat Berliinissä 24 ja 25 päivänä maaliskuuta
1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston käytettävissä,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1260/1999 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo, että
1)

2)

3)

asetuksen (EY) N:o 1260/1999 1 artiklan ensimmäisen
kohdan 2 alakohdassa säädetään, että rakennerahastojen
tavoitteella n:o 2 pyritään tukemaan rakenteellisissa
vaikeuksissa olevien alueiden taloudellista ja sosiaalista
uudistamista,
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 4 artiklan 2 kohdassa
säädetään, että tavoite n:o 2 -alueiden väestön osuus ei
saa ylittää 18:aa prosenttia yhteisön kokonaisväestöstä,
ja että komissio vahvistaa tämän mukaan kohdeväestön
enimmäismäärän jäsenvaltioittain seuraavien tekijöiden
perusteella: kokonaisväestö kunkin jäsenvaltion NUTS III
-tason alueilla, jotka täyttävät saman artiklan 5 ja 6
kohdassa tarkoitetut teollisuusalan sosiaalis-taloudellisia
muutosalueita ja maaseutualueita koskevat perusteet;
rakenteellisten ongelmien vakavuus kansallisella tasolla
kussakin jäsenvaltiossa suhteessa muihin jäsenvaltioihin
sekä tarve varmistaa, että kukin jäsenvaltio osallistuu
oikeudenmukaisella tavalla yleiseen keskittämispyrkimykseen,
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 4 artiklan 2 kohdan b
alakohdassa todetaan, että kansallisella tasolla ilmenevien
rakenteellisten ongelmien vakavuutta on arvioitava
muiden kuin tavoite n:o 1 -alueiden kokonaistyöttömyysasteen ja pitkäaikaistyöttömyyden osuuden perusteella,
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ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Tavoitteen n:o 2 mukaiset jäsenvaltiokohtaiset kohdeväestön
enimmäismäärät kaudeksi 2000—2006 esitetään liitteessä.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 1999.
Komission puolesta
Monika WULF-MATHIES

Komission jäsen
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LIITE
Rakennerahastojen tavoitteen n:o 2 mukaiset kohdeväestön enimmäismäärät jäsenvaltioittain kaudeksi 2000—
2006

Jäsenvaltio

Belgia
Tanska
Saksa
Kreikka

Kohdeväestön
enimmäismäärät
(tuhatta asukasta)

1 269
538
10 296
—

Espanja

8 809

Ranska

18 768

Irlanti

—

Italia

7 402

Luxemburg

118

Alankomaat

2 333

Itävalta

1 995

Portugali
Suomi
Ruotsi
Yhdistynyt kuningaskunta

—
1 582
1 223
13 836

