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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 194/63

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Ιουλίου 1999
για την ενδεικτική κατανοµή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων µεταξύ των κρατών µελών στο
πλαίσιο του στόχου αριθ. 3 των διαρθρωτικών ταµείων, για την περίοδο 2000-2006
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 1774]
(1999/505/ΕΚ)
µέθοδο ενδεικτικής κατανοµής των κονδυλίων για το στόχο
αριθ. 3, την οποία είχε προτείνει η Επιτροπή σύµφωνα µε το
άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, της 21ης
Ιουνίου 1999, περί των γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά
ταµεία (1), ιδίως το άρθρο 7, παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο
εδάφιο,

(6)

ότι, πέραν τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά τη
σύνοδό του στο Βερολίνο, στις 24 και 25 Μαρτίου 1999,
στην παράγραφο 44 στοιχεία δ) και ε) των συµπερασµάτων
της προεδρίας, καθόρισε τα ποσά τα οποία διατίθενται για,
ειδικές περιπτώσεις κατά την περίοδο 2000-2006·

(7)

ότι η δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο της συνόδου του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου
1999, αναφέρει τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία, κατά
το άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η Επιτροπή καθορίζει την ενδεικτική
κατανοµή των κονδυλίων για, το στόχο αριθ. 3 µεταξύ των
κρατών µελών,

Εκτιµώντας:
(1)

ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 3 πρώτο εδάφιο σηµείο 3 του
κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999, στο πλαίσιο του στόχου αριθ.
3 των διαρθρωτικών ταµείων, ενισχύεται η υποστήριξη της
προσαρµογής και του εκσυγχρονισµού των πολιτικών και
των συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης·

(2)

ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, διατίθεται στο
στόχο αριθ. 3 το 12,3 % από τους πόρους των διαρθρωτικών ταµείων·

(3)

(4)

(5)

ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο
του κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999, η Επιτροπή καθορίζει,
σύµφωνα µε διαφανείς διαδικασίες, ενδεικτική κατανοµή
µεταξύ των κρατών µελών των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, οι οποίες είναι διαθέσιµες για τον προγραµµατικό
σχεδιασµό 2000-2006·
ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο
του κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999, η κατανοµή ανά κράτος
µέλος για το στόχο αριθ. 3 βασίζεται, κυρίως, στον επιλέξιµο πληθυσµό, στην κατάσταση της απασχόλησης και στη
σοβαρότητα των προβληµάτων, προπαντός τον κοινωνικό
αποκλεισµό, το επίπεδο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
και τη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας·
ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά τη σύνοδό του στο
Βερολίνο, στις 24 και 25 Μαρτίου 1999, ενέκρινε, στην
παράγραφο 45 των συµπερασµάτων της προεδρίας, τη

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η ενδεικτική κατανοµή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων
µεταξύ των κρατών µελών στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 3 για την
περίοδο 2000-2006, καθορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 1η Ιουλίου 1999.
Για την Επιτροπή
Padraig FLYNN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ενδεικτική κατανοµή, ανά κράτος µέλος, των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 3 των
διαρθρωτικών ταµείων, για την περίοδο 2000 έως 2006
[σε εκατοµµύρια ευρώ (σε τιµές 1999)]
Κράτος µέλος

Ποσό

Βέλγιο

737

∆ανία

365

Γερµανία

4 581

Ελλάδα

—

Ισπανία

2 140

Γαλλία

4 540
—

Ιρλανδία

3 744

Ιταλία

38

Λουξεµβούργο

1 686

Κάτω Χώρες

528

Αυστρία

—

Πορτογαλία

403

Φινλανδία

720

Σουηδία

4 568

Ηνωµένο Βασίλειο
Σύνολο

24 050
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