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21.3.2019 A8-0135/2

Amendement 2
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Rosa 
D'Amato
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0135/2019
Petri Sarvamaa
Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
2018/2185(DEC)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. neemt kennis van de "emphasis of 
matter"-paragraaf van de Rekenkamer met 
betrekking tot de twee in Londen 
gevestigde agentschappen, met betrekking 
tot het besluit van het Verenigd Koninkrijk 
om zich uit de Unie terug te trekken; merkt 
op dat de vestiging van het Bureau 
begin 2019 naar Amsterdam zal verhuizen 
en dat in de rekeningen van het Bureau 
voorzieningen zijn opgenomen voor de 
gerelateerde kosten ter hoogte van 
18 600 000 EUR; betreurt dat de 
huurovereenkomst voor de huidige 
kantoorruimte in Londen tot 2039 loopt en 
geen opzeggingsclausule bevat; betreurt 
ten zeerste dat in de toelichting bij de 
rekeningen een bedrag van 
489 000 000 EUR aan resterende huur 
tot 2039 staat genoemd, waarvan een 
maximumbedrag van 465 000 000 EUR 
met betrekking tot de huurperiode na de 
geplande verhuizing van het Bureau naar 
Amsterdam als voorwaardelijke 
verplichting is vermeld; dringt er bij het 
Bureau en de Commissie op aan alles in 
het werk te stellen om de financiële, 
administratieve en operationele impact van 
de ongunstige huurovereenkomst te 
minimaliseren en aan de kwijtingsautoriteit 
verslag uit te brengen over de 
ontwikkelingen op dit gebied;

25. neemt kennis van de "emphasis of 
matter"-paragraaf van de Rekenkamer met 
betrekking tot de twee in Londen 
gevestigde agentschappen, met betrekking 
tot het besluit van het Verenigd Koninkrijk 
om zich uit de Unie terug te trekken; merkt 
op dat de vestiging van het Bureau 
begin 2019 naar Amsterdam zal verhuizen 
en dat in de rekeningen van het Bureau 
voorzieningen zijn opgenomen voor de 
gerelateerde kosten ter hoogte van 
18 600 000 EUR; betreurt dat de 
huurovereenkomst voor de huidige 
kantoorruimte in Londen tot 2039 loopt en 
geen opzeggingsclausule bevat; betreurt 
ten zeerste dat in de toelichting bij de 
rekeningen een bedrag van 
489 000 000 EUR aan resterende huur 
tot 2039 staat genoemd, waarvan een 
maximumbedrag van 465 000 000 EUR 
met betrekking tot de huurperiode na de 
geplande verhuizing van het Bureau naar 
Amsterdam als voorwaardelijke 
verplichting is vermeld; stelt met 
bezorgdheid vast dat de procedure niet 
volgens de regels van goed financieel 
beheer is verlopen en betreurt dat de 
voorgestelde oplossing van onderverhuur 
van de Londense gebouwen financiële 
gevolgen zal hebben tussen 2019 en 2020; 
dringt er bij het Bureau en de Commissie 
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op aan alles in het werk te stellen om de 
financiële, administratieve en operationele 
impact van de ongunstige 
huurovereenkomst te minimaliseren en aan 
de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen 
over de ontwikkelingen op dit gebied;

Or. en


