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1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees 
Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2070(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Milieuagentschap 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 – C9-0037/2020),

– 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. 1605/2002 en de Raad3, 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. 401/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees 
milieuobservatie- en -informatienetwerk5, en met name artikel 13,

– 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 

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 126 van 21.5.2009, blz. 13.
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en de Raad6, 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 Raad, en met name artikel 1057,

– gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0064/2020),

1. verleent de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2018;

2. formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 
uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees 
Milieuagentschap, 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 328 van 7.12.2013, blz. 42.
7 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 Europees Milieuagentschap voor het 
begrotingsjaar 2018
(2019/2070(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Milieuagentschap 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 – C9-0037/2020),

– 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. 1605/2002 en de Raad3, 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. 401/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees 
milieuobservatie- en -informatienetwerk5, en met name artikel 13,

– 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 

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 126 van 21.5.2009, blz. 13.
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en de Raad6, 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 Raad7, en met name artikel 105,

– gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0064/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees 
Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van 
het Europees Milieuagentschap, 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 328 van 7.12.2013, blz. 42.
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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 Europees Milieuagentschap 
voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2070(DEC))

Het Europees Parlement,

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

– gezien artikel 100 en bijlage V van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0064/2020),

A. overwegende dat de definitieve begroting van het Europees Milieuagentschap (“het 
Agentschap”) voor het begrotingsjaar 2018 volgens zijn staat van ontvangsten en 
uitgaven1 65 800 176,52 EUR bedroeg, d.w.z. 6,57 % minder dan in 2017; overwegende 
dat de begroting van het Agentschap voornamelijk wordt gefinancierd uit de begroting 
van de Unie (65,45 %) en uit bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten, te 
weten het programma Copernicus en het Europees programma voor menselijke 
biomonitoring (34,55 %);

B. overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Europees 
Milieuagentschap betreffende het begrotingsjaar 2018 (“het verslag van de 
Rekenkamer”) verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de 
jaarrekening van het Bureau betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en 
regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer  

1. merkt met tevredenheid op dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht 
gedurende het begrotingsjaar 2018 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage 
van de begroting van 99,96 %, wat neerkomt op een lichte daling van 0,01 % ten 
opzichte van 2017; stelt vast dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 
91,06 % bedroeg, een stijging van 2,03 % ten opzichte van het voorgaande jaar;

Prestaties

2. is verheugd dat er volgens het Agentschap aanzienlijke vooruitgang is geboekt met het 
delen van middelen voor overlappende taken met andere agentschappen die soortgelijke 
werkzaamheden verrichten; merkt ook op dat het Agentschap met betrekking tot 
kwesties op het gebied van menselijke gezondheid heeft samengewerkt met andere 
wetenschappelijke agentschappen, zoals het Europees Agentschap voor chemische 

1 PB C 416 van 15.11.2018, blz. 1.
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stoffen en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; is verheugd dat er steeds meer 
belangstelling is voor informatie en gegevens van het Agentschap; van mening dat de 
verspreiding van milieu-informatie van groot belang is in het licht van het nieuwe beleid 
van de Commissie en de gevaren van de klimaatverandering;

3. merkt op dat het Agentschap zijn doelstellingen voor 2018, waarnaar wordt verwezen in 
zijn jaarlijkse werkprogramma, heeft verwezenlijkt en de Europese beleidsvormers en 
burgers toegang heeft verleend tot actuele en relevante informatie: het aantal gebruikers 
van de website van het Agentschap is in 2018 met 500 000 gestegen (+ 17 %) en 
bedraagt in totaal 3,45 miljoen, met 10,7 miljoen pageviews (+ 15 %);

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

5. herinnert eraan dat het Agentschap degelijke en onafhankelijke informatie over het 
milieu verstrekt; prijst de kwaliteit van de output van het Agentschap in 2018, zoals zijn 
verslagen over de luchtkwaliteit in Europa, over kwik in het Europese milieu en over de 
circulaire economie; onderstreept dat het nog steeds moeilijk is om duidelijke en 
betrouwbare informatie over bepaalde sectoren van de economie van de Unie te 
verkrijgen, waardoor het Agentschap geen alomvattende analyse van de toestand van 
het milieu in de Unie kan maken;

6. wijst op de sleutelrol van het Agentschap bij het verstrekken van kwaliteitsgegevens 
over de toestand van ons milieu, wat steeds belangrijker wordt gezien de enorme 
uitdaging waar de Unie voor staat, namelijk het aanpakken van de klimaat- en 
biodiversiteitscrisis en het vinden van oplossingen in het kader van de Europese Green 
Deal; is verheugd dat het advies van het Agentschap door de instellingen wordt 
ingewonnen en pleit ervoor het Wetenschappelijk Comité van het Agentschap een 
belangrijke adviserende rol voor de Commissie te geven;

7. spoort het Agentschap aan om samen te werken met de andere relevante agentschappen 
van de Unie om de milieueffecten van menselijke activiteiten beter te kunnen 
beoordelen;

8. herinnert eraan dat het Agentschap in 2018 is begonnen met zijn werkzaamheden op het 
gebied van de governance van de energie-unie en de stroomlijning van de 
milieurapportage;

9. betreurt dat door bepaalde omstandigheden, waaronder beperkte middelen voor IT en 
personeel, sommige activiteiten in 2018 niet volledig konden worden uitgevoerd; merkt 
met bezorgdheid op dat de raad van bestuur heeft benadrukt dat het vermogen van het 
Agentschap om adequaat op beleidsontwikkelingen te reageren, zal afhangen van een 
verhoging van de toegewezen kernmiddelen of een verdere prioritering en/of stopzetting 
van bestaande kerntaken;

10. neemt kennis van de conclusies van de door de Commissie verrichte evaluatie van het 
Agentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (Eionet);

11. benadrukt dat het Agentschap pan-Europese doelstellingen nastreeft en dat het daarom 
nauw moet samenwerken met derde landen in Europa;
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12. merkt op dat de resultaten van de in 2018 verrichte interne evaluatie van het 
functioneren van de raad van bestuur en het bureau in 2019 zullen worden 
geïmplementeerd; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit mee te delen welke 
maatregelen in dit verband zijn genomen;

Personeelsbeleid

13. stelt vast dat de personeelsformatie op 31 december 2018 voor 98,39 % was ingevuld, 
aangezien 3 ambtenaren en 119 tijdelijke functionarissen waren aangesteld op de 
124 posten die in het kader van de begroting van de Unie waren toegestaan (tegenover 
127 toegestane posten in 2017); stelt vast dat in 2018 bovendien 63 contractanten en 
19 gedetacheerde nationale deskundigen voor het Agentschap werkten;

14. merkt op dat in 2018 een ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen is 
gerapporteerd wat het hoger management betreft (zeven mannen en twee vrouwen), 
maar dat binnen de raad van bestuur een goed evenwicht is bereikt (15 mannen en 17 
vrouwen);

15. maakt met bezorgdheid uit het verslag van de Rekenkamer op dat het Agentschap geen 
geactualiseerd beleid inzake gevoelige posten heeft; maakt uit het antwoord van het 
Agentschap op dat het sinds 2009 een inventaris van zijn gevoelige posten heeft 
gemaakt, die momenteel wordt herzien om rekening te houden met de veranderingen ten 
gevolge van de reorganisatie van het Agentschap in september 2018; vraagt het 
Agentschap genoemd beleid inzake gevoelige posten onverwijld vast te stellen en ten 
uitvoer te leggen;

16. steunt de suggestie van de Rekenkamer om vacatures ook op de website van het 
Europees Bureau voor personeelsselectie te plaatsen om er meer ruchtbaarheid aan te 
geven; heeft begrip voor het antwoord van het Agentschap dat deze publicatie 
vertaalkosten met zich meebrengt; neemt er nota van dat het Agentschap vacatures op 
de website van het netwerk van EU-agentschappen en op sociale media publiceert om er 
meer ruchtbaarheid aan te geven;

Aanbestedingen

17. betreurt dat het Agentschap na de beëindiging van een contract van 1,4 miljoen EUR 
wegens onbevredigende prestaties van een contractant enkele maanden later een nieuw 
“cascadecontract” van 2 miljoen EUR voor dezelfde soort dienst met dezelfde 
contractant heeft gesloten, zonder in de technische specificaties elementen op te nemen 
om het risico te neutraliseren dat er zich met het nieuwe contract opnieuw soortgelijke 
problemen zouden voordoen; is van mening dat een dergelijke manier om met 
contracten om te gaan ernstige vragen doet rijzen over het goed financieel beheer van 
het Agentschap; vraagt het Agentschap opdrachten slechts te gunnen als kan worden 
verwacht dat de prestaties bevredigend zullen zijn; vraagt het Agentschap verslag uit te 
brengen aan de Rekenkamer en de kwijtingsautoriteit over de prestaties van de 
contractant;

18. maakt met bezorgdheid uit het verslag van de Rekenkamer op dat het Agentschap voor 
de verlening van diensten voor lokale landmonitoring in het kader van Copernicus een 
contract heeft gesloten voor een bedrag dat boven het maximum van de betreffende 
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kaderovereenkomst ligt, maar dit niet heeft geformaliseerd door een contractwijziging; 
maakt uit het antwoord van het Agentschap op dat het van oordeel is dat de verhoging 
van het maximale budget in overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie is 
gebeurd; vraagt het Agentschap desalniettemin om contractwijzigingen alleen in 
overeenstemming met de bepalingen inzake openbare aanbestedingen te formaliseren;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie 

19. neemt kennis van de bestaande maatregelen en de lopende inspanningen van het 
Agentschap om transparantie te waarborgen, belangenconflicten te voorkomen en aan te 
pakken, en klokkenluiders te beschermen; uit zijn bezorgdheid over het feit dat het 
Agentschap niet in verklaringen inzake belangenconflicten voorziet voor interne 
deskundigen;

20. benadrukt dat de cv’s en belangenverklaringen van de leden van de raad van bestuur 
verplicht dienen te worden gepubliceerd;

Overige opmerkingen

21. neemt nota van de inspanningen van het Agentschap om in een kosteneffectieve en 
milieuvriendelijke werkplek te voorzien en zijn CO2-uitstoot door gebouwen en reizen 
bij voorkeur te verminderen en te compenseren;

22. vraagt het Agentschap zich te richten op de verspreiding van de resultaten van zijn 
onderzoek onder het publiek en contact te leggen met het publiek via sociale en andere 
media;

o

o     o

23. verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn 
resolutie van … maart 20202 over de prestaties en het financiële beheer van en het 
toezicht op de agentschappen.

2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0000.
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22.1.2020

ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN 
VOEDSELVEILIGHEID

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees 
Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2070(DEC))

Rapporteur voor advies: Pascal Canfin

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de begroting van het Europees Milieuagentschap (“het Agentschap”) in 
2018 in totaal 65 800 177 EUR bedroeg (- 6,8 % ten opzichte van 2017), waarvan 
37 724 481 EUR (+ 4 % ten opzichte van 2017) uit de algemene begroting van de 
Europese Unie beschikbaar werd gesteld; stelt vast dat de begroting van het Agentschap 
in 2020 zal worden verhoogd, wat een goede zaak is; dringt aan op een verdere 
verhoging van de financiering in het volgende meerjarig financieel kader (MFK), gezien 
de essentiële rol die het Agentschap vervult; merkt op dat toekomstige bezuinigingen 
negatieve gevolgen zullen hebben voor de werking van het Agentschap;

2. wijst erop dat de inspanningen van het Agentschap bij het begrotingstoezicht tot een 
uitvoeringspercentage van 99,96 % bij de besteding van de kernbegrotingsmiddelen 
(subsidie van de Unie en bijdragen van andere lidstaten) hebben geleid;

3. herinnert eraan dat het Agentschap degelijke en onafhankelijke informatie over het 
milieu verstrekt; prijst de kwaliteit van de output van het Agentschap in 2018, zoals zijn 
verslagen over de luchtkwaliteit in Europa, over kwik in het Europese milieu en over de 
circulaire economie; onderstreept dat het nog steeds moeilijk is om duidelijke en 
betrouwbare informatie over bepaalde sectoren van de economie van de Unie te 
verkrijgen, waardoor het Agentschap geen alomvattende analyse van de toestand van 
het milieu in de Unie kan maken;

4. wijst op de sleutelrol van het Agentschap bij het verstrekken van kwaliteitsgegevens 
over de toestand van ons milieu, wat steeds belangrijker wordt gezien de enorme 
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uitdaging waar de Unie voor staat, namelijk om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan 
te pakken en met oplossingen te komen in het kader van de Europese Green Deal; is 
verheugd dat het advies van het Agentschap door de instellingen wordt ingewonnen en 
pleit ervoor dat het Wetenschappelijk Comité van het Agentschap een belangrijke 
adviserende rol voor de Commissie zou hebben;

5. spoort het Agentschap aan om samen te werken met de andere relevante agentschappen 
van de Unie om de milieueffecten van menselijke activiteiten beter te kunnen 
beoordelen;

6. herinnert eraan dat het Agentschap in 2018 is begonnen met zijn werkzaamheden op het 
gebied van de governance van de energie-unie en de stroomlijning van de 
milieurapportage;

7. betreurt dat sommige activiteiten in 2018 niet volledig konden worden uitgevoerd door 
een aantal omstandigheden, waaronder de beperkte middelen voor IT en personeel; 
merkt met bezorgdheid op dat de raad van bestuur heeft benadrukt dat het vermogen 
van het Agentschap om adequaat op beleidsontwikkelingen te reageren, zal afhangen 
van een verhoging van de toegewezen kernmiddelen of een verdere prioritering en/of 
stopzetting van bestaande kerntaken;

8. neemt kennis van de conclusies van de door de Commissie verrichte evaluatie van het 
Agentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (Eionet);

9. benadrukt dat het Agentschap Europees is en derhalve nauw moet samenwerken met 
Europese landen die niet tot de EU behoren.

10. merkt op dat de resultaten van de in 2018 verrichte interne evaluatie van het 
functioneren van de raad van bestuur en het bureau in 2019 zullen worden 
geïmplementeerd; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit mee te delen welke 
maatregelen in dit verband zijn genomen;

11. is verheugd dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen 
dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 betrouwbaar is en 
dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

12. beveelt op grond van de beschikbare feiten aan om kwijting te verlenen aan de 
uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2018.
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INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE
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Uitslag eindstemming +:
–:
0:

65
6
2
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