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1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het 
Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2087(DEC))

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom 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 – C9-0054/2020),

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

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie,

– 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 1, lid 2,

– 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 68,

– gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling 
van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom5, en met name artikel 8 van 
de bijlage,

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 41 van 15.2.2008, blz. 15.
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– gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0056/2020),

1. verleent de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom 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-generaal van het Voorzieningsagentschap 
van Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie 
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).
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2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor 
het begrotingsjaar 2018
(2019/2087(DEC))

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom 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 – C9-0054/2020),

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

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie,

– 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 1, lid 2,

– 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 68,

– gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling 
van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom5, en met name artikel 8 van 
de bijlage,

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 41 van 15.2.2008, blz. 15.
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– gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0056/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het 
Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2018;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur-generaal van het 
Voorzieningsagentschap van Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te 
zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).
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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 Voorzieningsagentschap van 
Euratom voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2087(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting 
van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2018,

– gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0056/2020),

A. overwegende dat de definitieve begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom 
(hierna “het Agentschap”) voor het begrotingsjaar 2018 volgens zijn staat van 
ontvangsten en uitgaven 123 000 EUR bedroeg, hetzelfde bedrag als in 2017; 
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 vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het 
begrotingsjaar 2018 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de 
vastleggingskredieten van 97,84 %, wat neerkomt op een afname met 1,04 % ten 
opzichte van 2017; stelt echter met bezorgdheid vast dat het uitvoeringspercentage voor 
de betalingskredieten 72,90 % bedroeg, wat neerkomt op een afname met 1,73 % ten 
opzichte van 2017;

Annulering van overdrachten

2. merkt met bezorgdheid op dat het annuleringspercentage voor van 2017 naar 2018 
overgedragen begrotingskredieten hoog was (21 %), waaruit blijkt dat in het 
voorgaande jaar sprake was van ongerechtvaardigde vastleggingen; verzoekt het 
Agentschap alleen begrotingskredieten over te dragen wanneer dit gerechtvaardigd is;

Prestaties

3. neemt kennis van het feit dat het Agentschap in 2018 331 transacties heeft verwerkt, 
met inbegrip van contracten, wijzigingen en kennisgevingen, en bovendien de 
verantwoordelijkheid bleef dragen voor het gemeenschappelijk beleid inzake de 
nucleaire voorziening van de Unie overeenkomstig zijn statutair mandaat, om de 
continuïteit van de levering van kernmateriaal te waarborgen; constateert dat het 
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Agentschap zich nog altijd inspant om de voorzieningsbronnen te diversifiëren;

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

Personeelsbeleid

5. stelt vast dat het Agentschap eind 2018 16 personeelsleden in dienst had, die allemaal 
functionarissen van de Commissie waren, van de 25 personeelsleden die volgens de 
personeelsformatie in 2018 en ook in 2017 waren toegestaan;

Overige opmerkingen

6. merkt op dat het Verenigd Koninkrijk zich uit de Unie, evenals uit Euratom, heeft 
teruggetrokken; verzoekt het Agentschap ervoor te zorgen dat de gevolgen van deze 
terugtrekking nauwlettend in de gaten worden gehouden en dat over alle ontwikkelingen 
op dit gebied verslag wordt uitgebracht aan de kwijtingsautoriteit;

7. vraagt het Agentschap zich te richten op de verspreiding van de resultaten van zijn 
onderzoek onder het grote publiek en het publiek via sociale en andere media te 
benaderen;

o

o     o

8. verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn 
resolutie van … maart 20201 over de prestaties en het financiële beheer van en het 
toezicht op de agentschappen.

1 Aangenomen teksten van die datum, P9_TA(2020)0000.
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INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE
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