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25. märgib, et kontrollikoda esitas kahe 
Londonis asuva ameti suhtes asjaolu 
rõhutava lõigu, mis puudutab 
Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust 
välja astuda; märgib, et ameti asukoht 
viiakse 2019. aasta alguses üle Amsterdami 
ning et ameti raamatupidamise 
aastaaruanne sisaldab sellega seotud 
kulude katmiseks eraldisi summas 
18 600 000 eurot; peab kahetsusväärseks, 
et ameti praeguste ruumide üürilepingus on 
üüriperiood nähtud ette aastani 2039 ning 
leping ei sisalda ennetähtaegse lõpetamise 
võimalust; peab äärmiselt 
kahetsusväärseks, et raamatupidamise 
aastaaruande lisadest on ilmnenud, et kuni 
2039. aastani maksmisele kuuluv 
üürisumma on 489 miljonit eurot, millest 
465 miljonit (ameti kavandatud 
Amsterdami kolimisele järgneva 
ajavahemiku maksimaalne üürisumma) on 
kajastatud tingimusliku kohustusena; 
nõuab, et amet ja Euroopa Komisjon 
teeksid kõik endast oleneva, et vähendada 
ebasoodsa üürilepinguga kaasnevat 
rahalist, halduslikku ja tegevuslikku mõju, 
ning teavitaksid eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni selles valdkonnas toimuvast 
arengust;

25. märgib, et kontrollikoda esitas kahe 
Londonis asuva ameti suhtes asjaolu 
rõhutava lõigu, mis puudutab 
Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust 
välja astuda; märgib, et ameti asukoht 
viiakse 2019. aasta alguses üle Amsterdami 
ning et ameti raamatupidamise 
aastaaruanne sisaldab sellega seotud 
kulude katmiseks eraldisi summas 
18 600 000 eurot; peab kahetsusväärseks, 
et ameti praeguste ruumide üürilepingus on 
üüriperiood nähtud ette aastani 2039 ning 
leping ei sisalda ennetähtaegse lõpetamise 
võimalust; peab äärmiselt 
kahetsusväärseks, et raamatupidamise 
aastaaruande lisadest on ilmnenud, et kuni 
2039. aastani maksmisele kuuluv 
üürisumma on 489 miljonit eurot, millest 
465 miljonit (ameti kavandatud 
Amsterdami kolimisele järgneva 
ajavahemiku maksimaalne üürisumma) on 
kajastatud tingimusliku kohustusena; 
märgib murega, et menetluse puhul ei 
järgitud usaldusväärse finantsjuhtimise 
reegleid, ning peab kahetsusväärseks, et 
väljapakutud lahendusel anda Londonis 
asuvad ruumid allüürile, on ajavahemikul 
2019–2020 finantsmõju; nõuab, et amet ja 
Euroopa Komisjon teeksid kõik endast 
oleneva, et vähendada ebasoodsa 
üürilepinguga kaasnevat rahalist, 
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halduslikku ja tegevuslikku mõju, ning 
teavitaksid eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavat institutsiooni selles 
valdkonnas toimuvast arengust;
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