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Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. bemærker, at Revisionsretten i 
forbindelse med de to agenturer, der er 
placeret i London, indsatte et punkt med 
henvisning til specialforhold vedrørende 
Det Forenede Kongeriges beslutning om at 
udtræde af Unionen; bemærker, at 
agenturets hjemsted vil blive flyttet til 
Amsterdam i begyndelsen af 2019, og at 
der i agenturets regnskab er hensat 
18 600 000 EUR til de dertil knyttede 
omkostninger; beklager, at lejeaftalen for 
lokalerne i London fastsætter en 
lejeperiode frem til 2039 og ikke 
indeholder en udtrædelsesklausul; beklager 
dybt, at der i noterne til regnskaberne er 
angivet et beløb på 489 000 000 EUR i 
resterende lejeudgifter indtil 2039, hvoraf 
et maksimumbeløb på 465 000 000 – 
svarende til lejeperioden efter agenturets 
planlagte flytning til Amsterdam – er 
opført som en eventualforpligtelse; 
opfordrer indtrængende agenturet og 
Europa-Kommissionen til at gøre sit 
yderste for at minimere de finansielle, 
administrative og driftsmæssige 
konsekvenser af denne ugunstige lejeaftale 
og til at underrette dechargemyndigheden 
om udviklingen i denne henseende;

25. bemærker, at Revisionsretten i 
forbindelse med de to agenturer, der er 
placeret i London, indsatte et punkt med 
henvisning til specialforhold vedrørende 
Det Forenede Kongeriges beslutning om at 
udtræde af Unionen; bemærker, at 
agenturets hjemsted vil blive flyttet til 
Amsterdam i begyndelsen af 2019, og at 
der i agenturets regnskab er hensat 
18 600 000 EUR til de dertil knyttede 
omkostninger; beklager, at lejeaftalen for 
lokalerne i London fastsætter en 
lejeperiode frem til 2039 og ikke 
indeholder en udtrædelsesklausul; beklager 
dybt, at der i noterne til regnskaberne er 
angivet et beløb på 489 000 000 EUR i 
resterende lejeudgifter indtil 2039, hvoraf 
et maksimumbeløb på 465 000 000 – 
svarende til lejeperioden efter agenturets 
planlagte flytning til Amsterdam – er 
opført som en eventualforpligtelse; 
bemærker med bekymring, at proceduren 
ikke fulgte reglerne for forsvarlig 
økonomisk forvaltning, og beklager, at 
den foreslåede løsning med fremleje af de 
lokaler, der er baseret i London, vil have 
en finansiel virkning mellem 2019 og 
2020; opfordrer indtrængende agenturet og 
Europa-Kommissionen til at gøre sit 
yderste for at minimere de finansielle, 
administrative og driftsmæssige 
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konsekvenser af denne ugunstige lejeaftale 
og til at underrette dechargemyndigheden 
om udviklingen i denne henseende;

Or. en


