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1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees 

Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2014 

(2015/2174(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor maritieme 

veiligheid voor het begrotingsjaar 2014, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap 

voor maritieme veiligheid betreffende het begrotingsjaar 2014 vergezeld van het antwoord 

van het Agentschap1, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2014 waarin de 

betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen worden bevestigd2, overeenkomstig artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van xx februari 2016 over de aan het Agentschap te 

verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 

(xxxxx/2016 – C8-xxxx/2016), 

– 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 (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 

27 juni 2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid4, en 

met name artikel 19, 

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 

van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 

Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen5, 

– 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. 966/2013 van het Europees Parlement en 

                                                 
1 PB C 409 van 9.12.2015, blz. 216. 
2 PB C 409 van 9.12.2015, blz. 216. 
3 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
4 PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1. 
5 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72. 
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de Raad1, en met name artikel 108, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 

vervoer en toerisme (A8-0000/2016), 

1. verleent de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid 

kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 

2014; 

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 Agentschap 

voor maritieme veiligheid, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor 

publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L). 

                                                 
1 PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42. 
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2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor maritieme 

veiligheid voor het begrotingsjaar 2014 

(2015/2174(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor maritieme 

veiligheid voor het begrotingsjaar 2014, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap 

voor maritieme veiligheid betreffende het begrotingsjaar 2014 vergezeld van het antwoord 

van het Agentschap1, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2014 waarin de 

betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen worden bevestigd2, overeenkomstig artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van xx februari 2016 over de aan het Agentschap te 

verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 

(xxxxx/2016 – C8-xxxx/2016), 

– 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 donderdag 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 (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 

27 juni 2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid4, en 

met name artikel 19, 

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 

van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 

Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen5, 

– 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. 966/2013 van het Europees Parlement en 

                                                 
1 PB C 409 van 9.12.2015, blz. 216. 
2 PB C 409 van 9.12.2015, blz. 216. 
3 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
4 PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1. 
5 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72. 
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de Raad1, en met name artikel 108, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 

vervoer en toerisme (A8-0000/2016), 

1. stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor maritieme 

veiligheid overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap 

voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2014; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, de Raad, de Commissie en de 

Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese 

Unie (serie L). 

                                                 
1 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 Agentschap voor 

maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2014 

(2015/2174(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van 

het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2014, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 

vervoer en toerisme (A8-0000/2016), 

A. overwegende dat de definitieve begroting van het Europees Agentschap voor de maritieme 

veiligheid (hierna "het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2014 volgens zijn financiële 

staten 52 403 276 EUR bedroeg, hetgeen een daling van 9,37 % ten opzichte van 2013 

betekent; 

B. overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Europees 

Agentschap voor maritieme veiligheid betreffende het begrotingsjaar 2014 (hierna "het 

verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat 

de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen 

wettig en regelmatig zijn; 

Financieel en begrotingsbeheer 

1. merkt op dat inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het 

begrotingsjaar 2014 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting 

van 94,78 %; merkt op dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 93,77 % 

bedroeg; 

Vastleggingen en overdrachten 

2. merkt op dat in het verslag van de Rekenkamer en het jaarlijks activiteitenverslag van het 

Agentschap geen noemenswaardige problemen gevonden zijn in verband met het niveau 

van overdrachten in 2014; merkt op dat 5 178 491 EUR uit het begrotingsjaar 2013 werd 

overgedragen; merkt met tevredenheid op dat slechts 3,8 % van de overdrachten uit 2013 

werd geannuleerd; 

Overschrijvingen 

3. merkt op dat uit het jaarlijks activiteitenverslag van het Agentschap blijkt dat het niveau 

en de aard van de overschrijvingen in 2014 binnen de grenzen van de financiële 

voorschriften van het Agentschap gebleven zijn; merkt op dat het Agentschap in 2014 bij 

overschrijvingen van de ene titel naar de andere altijd onder de 10 % is gebleven van de 

kredieten voor het begrotingsjaar op de lijn waar de kredieten van afkomstig waren; 
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Aanbestedings- en aanwervingsprocedures 

4. neemt er nota van dat het Agentschap in het begrotingsjaar 2014 

82 aanbestedingsprocedures heeft opgestart, waarvan 15 bijzondere 

onderhandelingsprocedures en 67 open onderhandelingsprocedures voor kleine bedragen; 

merkt bovendien op dat een bedrag van 3 432 061 EUR besteed werd aan in 2014 

ondertekende aanbestedingscontracten; 

5. maakt uit het verslag van de Rekenkamer op dat het Agentschap aan het einde van het jaar 

210 ambten in het personeelsplan had staan, waarvan er 198 waren bezet, en dat er in de 

begroting voorzien was in 30 ambten voor arbeidscontractanten, waarvan er 29 waren 

bezet, en in 18 ambten voor gedetacheerde nationale deskundigen, waarvan er 15 waren 

bezet; stelt vast dat het Agentschap in afwachting van de personeelsinkrimping en 

veranderende werkprioriteiten het aantal ambten voor overheadfuncties met drie heeft 

verminderd; verneemt van het Agentschap dat het een personeelsdatabase heeft gecreëerd 

als een intern instrument ter ondersteuning van het management, om efficiënter te kunnen 

omgaan met de stijgende werklast, om in kaart te brengen welke expertise momenteel in 

het Agentschap aanwezig is en om een beleid voor interne mobiliteit te bevorderen; 

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie 

6. verneemt van het Agentschap dat zijn raad van bestuur wijzigingen aan het reglement van 

orde heeft doorgevoerd; merkt op dat deze wijzigingen een gevolg zijn van de behoefte 

om de cv's van de leden en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur op de 

website van het Agentschap te publiceren, naast de ondertekende verbintenis- en 

vertrouwelijkheidsverklaringen; merkt op dat de publicatie van deze cv's vóór oktober 

2015 werd verwacht; merkt ook op dat de cv's van de uitvoerend directeur en van de leden 

van het hoger kader van het Agentschap al op de website staan; 

7. merkt op dat de strategie voor fraudepreventie en -opsporing van het Agentschap, die 

volledig in overeenstemming met de richtsnoeren van het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding werd ontwikkeld, in november 2015 is ingevoerd; begrijpt dat een aantal 

bijkomende maatregelen verder geïmplementeerd zullen worden in de periode 2015-16; 

verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit in te lichten over het verdere verloop van 

de implementatie van deze maatregelen; 

Interne-controlemaatregelen 

8. neemt er nota van dat de controle en registratie van uitzonderingen op gevestigde 

regelgeving, beleid, regels en procedures een belangrijk onderdeel is van het interne-

controlesysteem van het Agentschap; merkt op dat er in de loop van 2014 in totaal 11 van 

deze uitzonderingen werden geregistreerd, waarvan er 9 ex ante en 2 ex post 

uitzonderingen waren; verneemt van het Agentschap dat waar nodig corrigerende 

maatregelen genomen werden of verduidelijking gegeven werd om te vermijden dat 

soortgelijke situaties zich later opnieuw voordoen; 

Interne audit 

9. merkt op dat de dienst Interne Audit van de Commissie (IAS) in 2014 een audit heeft 

uitgevoerd van de "bouwstenen voor de betrouwbaarheid" van het Agentschap; neemt er 



 

PR\1076024NL.doc 9/9 PE569.756v01-00 

 NL 

nota van dat volgens de IAS het interne-controlesysteem dat door het management van het 

Agentschap is ingevoerd een redelijke zekerheid biedt dat de bedrijfsdoelstellingen met 

betrekking tot het jaarverslag en tot het onderliggende proces voor de opbouw van 

betrouwbaarheid gehaald worden; 

10. merkt op dat er op het moment van de audit geen formele of gedocumenteerde procedure 

was om het jaarverslag op te stellen, waardoor het risico ontstond dat sommige bij de 

procedure betrokken actoren zich niet ten volle bewust waren van hun 

verantwoordelijkheden; merkt op dat het Agentschap na de audit een actieplan heeft 

opgesteld om alle aanbevelingen uit het controleverslag op te volgen, en dat dit actieplan 

door de IAS werd goedgekeurd; merkt op dat het Agentschap de procedure om het 

jaarverslag op te stellen heeft herzien en gedocumenteerd, zodat er nu duidelijke 

richtsnoeren zijn en alle taken en verantwoordelijkheden van alle actoren die betrokken 

zijn bij de procedure van opstellen, beoordelen en goedkeuren van het jaarverslag zijn 

gedefinieerd; 

Overige opmerkingen 

11. merkt met voldoening op dat het Agentschap actief op zoek is gegaan naar mogelijke 

synergieën met andere agentschappen; merkt in het bijzonder op dat het Agentschap zijn 

Business Continuity Facility (BCF) in Madrid deelt met de Gemeenschappelijke 

Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie en het Europees Bureau 

voor visserijcontrole; merkt op dat het Agentschap door de geografische nabijheid een 

hechte samenwerking met het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en 

drugsverslaving heeft ontwikkeld op het gebied van personeelsbeleid, infrastructuur en 

ICT; 

° 

° ° 

12. verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie 

van [xx xxxx 2016]1 [over de prestaties en het financiële beheer van en de controle op de 

agentschappen].). 

                                                 
1 Aangenomen teksten van die datum, P[8_TA(-PROV)(2016)0000]. 


