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1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap 
voor de samenwerking tussen energieregulators (nu Agentschap van de Europese Unie 
voor samenwerking tussen energieregulators) voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2093(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators voor het begrotingsjaar 2018,

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2018, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen1,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2018 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2020 betreffende de aan het 
Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het 
begrotingsjaar 2018 (05761/2020 – C9-0060/2020),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/20023, en met name artikel 208,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20124, en met name artikel 70,

– gezien Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators5, en met name artikel 24,

– gezien Verordening (EU) 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 
2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking 

1 PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.
2 PB C 417 van 11.12.2019, blz. 34.
3 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
4 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
5 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1.
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tussen energieregulators6, en met name artikel 35,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 
30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad7, en met name artikel 108,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 
2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-
Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad8, en met name artikel 105,

– gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0052/2020),

1. verleent de directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking 
tussen energieregulators kwijting voor de uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2018;

2. formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 
uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Agentschap van de Europese Unie 
voor de samenwerking tussen energieregulators, de Raad, de Commissie en de 
Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese 
Unie (L-serie).

6 PB L 158 van 14.6.2019, blz. 22.
7 PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.
8 PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.
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2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (nu Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen 
energieregulators) voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2093(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators voor het begrotingsjaar 2018,

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2018, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen1,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2018 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2020 betreffende de aan het 
Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het 
begrotingsjaar 2018 (05761/2020 – C9-0060/2020),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/20023, en met name artikel 208,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20124, en met name artikel 70,

– gezien Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators5, en met name artikel 24,

– gezien Verordening (EU) 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 
2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking 

1 PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.
2 PB C 417 van 11.12.2019, blz. 34.
3 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
4 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
5 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1.
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tussen energieregulators6, en met name artikel 35,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 
30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad7, en met name artikel 108,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 
2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-
Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad8, en met name artikel 105,

– gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0052/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2018;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het 
Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators, de 
Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

6 PB L 158 van 14.6.2019, blz. 22.
7 PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.
8 PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.
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3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen 
van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators (nu Agentschap van de Europese Unie voor de 
samenwerking tussen energieregulators) voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2093(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting 
van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het 
begrotingsjaar 2018,

– gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0052/2020),

A. overwegende dat de definitieve begroting van het Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregulators (het “Agentschap”) voor het begrotingsjaar 2018 volgens zijn 
staat van ontvangsten en uitgaven1 13 562 000 EUR bedroeg, wat een stijging van 
2,18 % ten opzichte van 2017 betekent; overwegende dat de begroting van het 
Agentschap volledig wordt gefinancierd met middelen uit de begroting van de Unie;

B. overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 (hierna “het verslag van de Rekenkamer”) 
verklaarde redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening van het 
Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

1. stelt met tevredenheid vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht 
gedurende het begrotingsjaar 2018 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage 
van de begroting van 99,26 %, waarmee het streefcijfer van het Agentschap is 
overtroffen en een toename met 0,54 % ten opzichte van 2017 is verwezenlijkt; stelt met 
waardering vast dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 79,73 % 
bedroeg, wat neerkomt op een toename met 3,92 % ten opzichte van 2017;

Prestaties

2. stelt vast dat het Agentschap bepaalde maatregelen blijft gebruiken als kernprestatie-
indicatoren om de toegevoegde waarde van zijn activiteiten te beoordelen, met name om 
de impact te ramen van netcodes en richtsnoeren, en om zijn begrotingsbeheer te 
verbeteren;

3. stelt vast dat het Agentschap erin is geslaagd Verordening (EU) nr. 1227/20112 ten 

1 PB C 108/33 van 22.3.2018, blz. 169.
2 Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de 
integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1).
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uitvoer te leggen en de verschuiving in de tenuitvoerlegging van de reeds vastgestelde 
netcodes voor elektriciteit en gas te begeleiden en te monitoren;

4. is ingenomen met het feit dat het Agentschap de boekhoudkundige diensten heeft 
uitbesteed aan de Commissie en voorzieningen deelt met andere agentschappen op het 
gebied van personeelsbeheer, beheer van informatie- en communicatietechnologie, 
begroting en financiering, aanbestedingen en faciliteitenbeheer; meent dat dit initiatief 
een goed voorbeeld is dat andere instellingen van de Unie kunnen volgen; zet het 
Agentschap ertoe aan met andere agentschappen die gelijkaardige activiteiten uitvoeren 
de mogelijkheden te bestuderen op het gebied van gemeenschappelijk gebruik van 
middelen voor elkaar overlappende taken; spoort het Agentschap ten zeerste aan om 
actief te zoeken naar verdere en bredere samenwerking met alle agentschappen van de 
Unie;

5. spoort het Agentschap ertoe aan zijn diensten verder te digitaliseren;

Personeelsbeleid

6. stelt vast dat de personeelsformatie op 31 december 2018 voor 95,52 % was ingevuld, 
aangezien 64 tijdelijke functionarissen waren aangesteld van de 67 tijdelijke 
functionarissen die in het kader van de begroting van de Unie waren toegestaan 
(tegenover 68 toegestane posten in 2017); stelt vast dat in 2018 bovendien 
22 contractanten en 4 gedetacheerde nationale deskundigen voor het Agentschap 
werkten;

7. neemt kennis van de zorgen van het Agentschap met betrekking tot de ontoereikende 
aanvullende middelen die voor de uitvoering van het pakket “Schone energie voor alle 
Europeanen” zijn voorzien wat betreft het personeelsbestand, het tijdschema en de 
rangen, alsook van zijn vrees dat ondanks de complexiteit van de nieuwe taken van het 
Agentschap een onevenredig groot aantal arbeidscontractanten is toegewezen, namelijk 
14, ten opzichte van slechts 4 tijdelijke functionarissen; neemt voorts kennis van de 
waarschuwing van het Agentschap dat het onder deze omstandigheden, indien er geen 
extra middelen worden toegewezen in aanvulling op de reeds voorziene aanvullende 
middelen, niet in staat zal zijn zijn uitgebreide mandaat naar behoren te vervullen;

8. toont zich opnieuw bezorgd over het genderevenwicht binnen de middenkader- en 
topkaderfuncties van het Agentschap (5 mannen en 1 vrouw); maakt zich eveneens 
zorgen over het gebrek aan geografisch evenwicht; verzoekt het Agentschap te zorgen 
voor een beter gender- en geografisch evenwicht binnen zijn middenkader- en 
topkaderfuncties;

9. betreurt het gebrek aan genderevenwicht binnen de topkaderfuncties in de raad van 
bestuur van het Agentschap, waar 12 van de 17 leden van hetzelfde geslacht zijn;

10. verzoekt het Agentschap verslag uit te brengen aan de kwijtingsautoriteit over het totaal 
aantal meldingen van intimidatie, alsook over de resultaten met betrekking tot 
afgesloten intimidatiezaken;

Aanbestedingen
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11. verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat het Agentschap in 2018 e-inschrijving 
heeft ingevoerd, maar nog geen van de hulpmiddelen voor e-tendering en e-facturering 
had ingevoerd die door de Commissie zijn gelanceerd om één enkele oplossing in te 
voeren voor de elektronische uitwisseling van gegevens met derden die deelnemen aan 
openbare aanbestedingsprocedures (e-aanbesteding); verzoekt het Agentschap alle 
nodige instrumenten voor het beheer van aanbestedingsprocedures in te voeren en bij de 
kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de op dit gebied geboekte vooruitgang;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

12. neemt kennis van de bestaande maatregelen en lopende inspanningen van het 
Agentschap om transparantie te waarborgen, belangenconflicten te voorkomen en aan te 
pakken, en klokkenluiders te beschermen;

13. neemt kennis van de bijkomende stappen die zijn ondernomen om de transparantie van 
de activiteiten van het Agentschap te vergroten door verslag uit te brengen over de 
vergaderingen van het personeel van het Agentschap met externe belanghebbenden, met 
name de vergaderingen van de directeur met organisaties en zelfstandigen, en de 
publicatie ervan op de website van het Agentschap sinds januari 2018;

Interne controles

14. stelt vast dat het Agentschap in december 2018 een eigen internecontrolekader heeft 
vastgesteld; verzoekt het Agentschap aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen 
over de uitvoering van deze internecontrolenormen;  

15. merkt op dat de dienst Interne Audit (IAS) van de Commissie in 2016 een volledige 
risicobeoordeling heeft uitgevoerd, ook met betrekking tot IT, met als resultaat een 
nieuw strategisch auditplan voor het Agentschap voor de periode 2017-2019, en de 
auditonderwerpen voor de volgende programmeringsperiode heeft geformuleerd; merkt 
op dat de IAS in 2018 een audit heeft uitgevoerd van de IT-beveiliging bij het 
Agentschap en de informatiebeveiliging op REMIT-gebied en dat het Agentschap een 
actieplan heeft opgesteld, dat in 2019 moet worden uitgevoerd om gevolg te geven aan 
de aanbevelingen uit het definitieve verslag van de audit; verzoekt het Agentschap de 
kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit gebied; 

Overige opmerkingen

16. is verheugd dat het Agentschap in 2018 een formele analyse heeft uitgevoerd van de 
verwachte gevolgen van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om zich uit de 
Europese Unie terug te trekken voor zijn organisatie, activiteiten en boekhouding;

17. verzoekt het Agentschap de resultaten van zijn onderzoek onder het grote publiek te 
verspreiden en het grote publiek via sociale en andere media te benaderen;

o

o     o

18. verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn 
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resolutie van … maart 20203 over de prestaties en het financiële beheer van en het 
toezicht op de agentschappen. 

3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0000.
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