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DE EUROPESE COMMISSIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van
17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken
en visserij, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling,
het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken
en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad1, en met name
artikel 16, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:

NL

(1)

Op 23 april 2014 heeft België bij de Commissie een partnerschapsovereenkomst
ingediend die de elementen bevat die zijn opgesomd in artikel 15 van
Verordening (EU) nr. 1303/2013. Die partnerschapsovereenkomst is opgesteld in
samenwerking met de in artikel 5, lid 1, van die verordening bedoelde partners en in
samenspraak met de Commissie.

(2)

De Commissie heeft de partnerschapsovereenkomst beoordeeld en heeft op
7 juli 2014 opmerkingen geformuleerd als bedoeld in artikel 16, lid 1, van
Verordening (EU) nr. 1303/2013. België heeft alle noodzakelijke aanvullende
informatie verstrekt en heeft in de herziene partnerschapsovereenkomst die op
24 oktober 2014 werd ingediend naar behoren met de opmerkingen rekening
gehouden.

(3)

De partnerschapsovereenkomst is verenigbaar met Verordening (EU) nr. 1303/2013,
met inbegrip van het in artikel 10, lid 1, van die verordening vastgestelde en in
bijlage I daarbij opgenomen gemeenschappelijk strategisch kader, rekening houdend
met het nationale hervormingsprogramma, de relevante specifieke aanbevelingen per
land die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 121, lid 2, van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), de relevante aanbevelingen
van de Raad die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 148, lid 4, VWEU, alsmede
met de ex-ante-evaluaties van de programma's.
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(4)

De partnerschapsovereenkomst omvat steun uit het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Fonds voor
maritieme zaken en visserij (EFMZV) (de "Europese structuur- en investeringsfondsen
(ESI-fondsen)") en de specifieke toewijzing voor het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief
in België voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020.

(5)

De partnerschapsovereenkomst omvat de regelingen van België om afstemming te
waarborgen op de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei,
alsook op de fondsspecifieke opdrachten op grond van de in het Verdrag neergelegde
doelstellingen, waaronder economische, sociale en territoriale cohesie, de regelingen
met het oog op een doeltreffende uitvoering van de ESI-fondsen, de regelingen met het
oog op het partnerschapsbeginsel, de indicatieve lijst van partners en de samenvatting
van de maatregelen die zijn genomen om hen erbij te betrekken, en hun rol bij de
voorbereiding van de partnerschapsovereenkomst en van het voortgangsverslag.

(6)

De partnerschapsovereenkomst omvat tevens een samenvatting van de geïntegreerde
benaderingen voor territoriale ontwikkeling op basis van de inhoud van de
programma's en de regelingen om een doeltreffende uitvoering van de ESI-fondsen te
waarborgen die overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
niet bij dit besluit hoeven goedgekeurd te worden

(7)

Overeenkomstig artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bevat de
partnerschapsovereenkomst tevens een samenvatting van de beoordeling of voldaan is
aan de toepasselijke ex-antevoorwaarden op nationaal niveau. Dit besluit loopt niet
vooruit op de beoordeling door de Commissie van de samenhang en geschiktheid van
de informatie over de vervulling van de toepasselijke ex-antevoorwaarden in het kader
van haar beoordeling van de programma's.

(8)

Overeenkomstig artikel 92, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bepaalt de
partnerschapsovereenkomst het aandeel middelen uit structuurfondsen dat beschikbaar
is voor de programmering van operationele programma's in het kader van de
doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid" en in België is toegewezen aan
het ESF, en dat overeenkomstig de in bijlage IX bij die verordening uiteengezette
methode is vastgesteld.

(9)

Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees
Parlement en de Raad2 bepaalt de partnerschapsovereenkomst de minimumbedragen
die uit de middelen van het EFRO op nationaal niveau in alle regiocategorieën moeten
worden toegewezen aan de thematische doelstellingen bedoeld in artikel 9, eerste
alinea, punten 1 tot en met 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en specifiek aan
de thematische doelstelling "ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme
economie in alle bedrijfstakken" zoals bedoeld in artikel 9, eerste alinea, punt 4, van
Verordening (EU) nr. 1303/2013.

(10)

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het
Europees Parlement en de Raad3 bepaalt de partnerschapsovereenkomst de minimale
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percentages aan ESF-middelen die op nationaal niveau moeten worden toegewezen
aan de thematische doelstelling "bevordering van sociale inclusie en bestrijding van
armoede en discriminatie" zoals bedoeld in artikel 9, eerste alinea, punt 9, van
Verordening (EU) nr. 1303/2013.
(11)

De elementen van de partnerschapsovereenkomst die vallen onder artikel 15, lid 1, van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 moeten derhalve worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
Artikel 1
De volgende elementen van de partnerschapsovereenkomst met België voor de periode van
1 januari 2014 tot en met 31 december 2020, waarvan op 24 oktober 2014 de definitieve
versie is ingediend, worden goedgekeurd:
(1)

de in Sections 1A and 1B van de partnerschapsovereenkomst opgenomen regelingen
om afstemming te waarborgen op de strategie van de Unie voor slimme, duurzame
en inclusieve groei, alsook op de fondsspecifieke opdrachten op grond van de in het
Verdrag neergelegde doelstellingen, met inbegrip van de economische, sociale en
territoriale cohesie;

(2)

de in Section 2 van de partnerschapsovereenkomst opgenomen regelingen om een
doeltreffende uitvoering van de ESI-fondsen te waarborgen, alsmede de in
point 1.5.1 of Section 1B van de partnerschapsovereenkomst opgenomen regelingen
met het oog op het partnerschapsbeginsel, de indicatieve lijst van partners en de
samenvatting van de maatregelen die zijn genomen om hen erbij te betrekken, en hun
rol bij de voorbereiding van de partnerschapsovereenkomst en van het
voortgangsverslag.
Artikel 2

Het aandeel middelen uit structuurfondsen dat beschikbaar is voor de programmering van
operationele programma's in het kader van de doelstelling "Investeren in groei en
werkgelegenheid" en in België is toegewezen aan het ESF, wordt vastgesteld op 52%.
Artikel 3

NL

1.

Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1301/2013 bedragen de totale
middelen uit het ERFO die op nationaal niveau in alle regiocategorieën worden
toegewezen aan de thematische doelstellingen bedoeld in artikel 9, eerste alinea,
punten 1 tot en met 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, met uitzondering van
technische bijstand, ten minste 611 499 899 EUR.

2.

Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1301/2013 bedragen de totale
middelen uit het ERFO die op nationaal niveau in alle regiocategorieën worden
toegewezen aan de thematische doelstelling "ondersteuning van de overgang naar
een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken" zoals bedoeld in artikel 9, eerste
alinea, punt 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, met uitzondering van technische
bijstand, ten minste 152 874 975 EUR.

3.

De totale ESF-middelen die op nationaal niveau worden toegewezen aan de
thematische doelstelling "bevordering van sociale inclusie, bestrijding van armoede
en alle discriminatie" zoals bedoeld in artikel 9, eerste alinea, punt 9, van
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Verordening (EU) nr. 1303/2013, met uitzondering van technische bijstand, worden
vastgesteld op 33,01 %.
Artikel 4
Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk België.
Gedaan te Brussel, op 29.10.2014

Voor de Commissie
Johannes HAHN
Lid van de Commissie
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