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A Tanács 1989/2006/EK rendelete 

(2006. december 21.) 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 

vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére1 és különösen annak 4. cikke (3) 

bekezdésére, 

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára2 és különösen annak 56. cikkére, 

tekintettel a Bizottság javaslatára, 

mivel: 

(1) A csatlakozási okmány 56. cikkének megfelelően, azon aktusok esetében, amelyek 2007. 

január 1-jét követően is hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, 

és a szükséges kiigazításokról a csatlakozási okmány, vagy annak mellékletei nem 

rendelkeznek, a szükséges aktusokat a Tanács fogadja el, amennyiben az eredeti aktust 

nem a Bizottság fogadta el. 

(2) Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet3 megállapítja az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokra 

vonatkozó általános szabályokat, valamint azok célkitűzéseit. Az 53. cikkben foglaltaknak 

megfelelően az említett rendelet III. melléklete – tagállamonként és célkitűzésenként, 

objektív feltételek alapján – megállapítja az operatív programok vonatkozásában a 

társfinanszírozási arányok felső határát. Az 1083/2006/EK rendelet III. mellékletét 

                                                 

1 HL L 157., 2005.6.21., 11. o. 
2 HL L 157., 2006.6.21., 203. o. 
3 HL L 210., 2006.7.31., 25. o. 
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módosítani kell annak érdekében, hogy Bulgária és Románia csatlakozásának tényét 

megfelelően figyelembe vegye. 

(3) Szükség van továbbá annak biztosítására, hogy a strukturális alapokra és a Kohéziós 

Alapra vonatkozó jogszabályok technikai kiigazítása a lehető leghamarabb elfogadásra 

kerüljön, annak érdekében, hogy Bulgária és Románia már az Európai Unióhoz történő 

csatlakozása időpontjától kezdve benyújthassa programozási dokumentumait. 

(4) Ezért az 1083/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

Az 1083/2006/EK rendelet III. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.  

2. cikk 

Ez a rendelet kizárólag Bulgária és Románia csatlakozási szerződésével együtt, annak 

hatálybalépése napján lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21-én. 

 a Tanács részéről 

 az elnök 

 J. KORKEAOJA 
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Melléklet 

„III. melléklet 

A társfinanszírozási arányok felső határai 

(az 53. cikkben említettek szerint) 

Kritériumok Tagállamok ERFA és ESZA 
Támogatható 

kiadások aránya 

Kohéziós Alap 
Támogatható 

kiadások aránya 
1. Azok a tagállamok, 
amelyeknek az egy főre jutó 
átlagos GDP a 2001–2003 
közötti időszakban az EU-25 
ugyanezen időszakban mért 
átlagának 85 %-a alatt volt. 

Bulgária, Cseh 
Köztársaság, Észtország, 
Görögország, Ciprus, 
Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, 
Lengyelország, 
Portugália, Románia, 
Szlovénia és Szlovákia. 

85 % a 
„konvergencia” és a 
„regionális 
versenyképesség és 
foglalkoztatás” 
célkitűzés számára. 

85 % 

2. Az 1. pontban említettektől 
eltérő tagállamok, amelyek 
2007. január 1-jén a Kohéziós 
Alapra vonatkozó átmeneti 
szabályok értelmében 
támogatásra jogosultak. 

Spanyolország 80 % a 
„konvergencia” 
célkitűzés és a 
„regionális 
versenyképesség és 
foglalkoztatás” 
célkitűzésbe 
„fokozatosan 
bekerülő” régiók 
számára 
 
50 % a „regionális 
versenyképesség és 
foglalkoztatás” 
célkitűzés számára, 
kivéve a fokozatosan 
bekerülő régiókat  

85 % 
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Kritériumok Tagállamok ERFA és ESZA 
Támogatható 

kiadások aránya 

Kohéziós Alap 
Támogatható 

kiadások aránya 
3. Az 1. és a 2. pontban 
említettektől eltérő tagállamok 

Belgium, Dánia, 
Németországi Szövetségi 
Köztársaság, 
Franciaország, Írország, 
Olaszország, Luxemburg, 
Hollandia, Ausztria, 
Finnország, Svédország és 
az Egyesült Királyság. 

75 % a 
„konvergencia” 
célkitűzés számára 

- 

4. Az 1. és a 2. pontban 
említettektől eltérő 
tagállamok. 

Belgium, Dánia, 
Németországi Szövetségi 
Köztársaság, 
Franciaország, Írország, 
Olaszország, Luxemburg, 
Hollandia, Ausztria, 
Finnország, Svédország és 
az Egyesült Királyság. 

50 % a „regionális 
versenyképesség és 
foglalkoztatás” 
célkitűzés számára 

- 

5. A Szerződés 299. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
legkülső régiók, amelyek a II. 
melléklet 20. pontjában e 
régiók számára megállapított 
kiegészítő támogatásban 
részesülnek 

Spanyolország, 
Franciaország és 
Portugália 

50 % - 

6. A Szerződés 299. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
legkülső régiók 

Spanyolország, 
Franciaország és 
Portugália 

85 % a 
„konvergencia” és a 
„regionális 
versenyképesség és 
foglalkoztatás” 
célkitűzés alapján 

- 

” 

 


