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21.3.2019 A8-0135/2

Pozmeňujúci návrh 2
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Rosa 
D'Amato
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0135/2019
Petri Sarvamaa
Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA)
(COM(2018)0521 – C8-0336/2018 – 2018/2185(DEC))

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. konštatuje, že v súvislosti s dvoma 
agentúrami so sídlom v Londýne Dvor 
audítorov do správy zaradil odsek 
so zdôraznením skutočnosti, ktorý sa týka 
rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť 
z Európskej únie; konštatuje, že sídlo 
agentúry sa na začiatku roka 2019 presunie 
do Amsterdamu a že účtovná závierka 
agentúry zahŕňa rezervy na súvisiace 
náklady vo výške 18 600 000 EUR; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že v 
dohode o prenájme priestorov v Londýne 
je doba prenájmu vymedzená do roku 2039 
bez doložky o ukončení pred uplynutím 
platnosti zmluvy; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad tým, že v poznámkach k 
účtovnej závierke sa uvádza suma 
zostávajúceho nájomného do roku 2039 vo 
výške 489 000 000 EUR, z ktorej 
maximálna suma vo výške 465 000 000 
EUR zodpovedajúca obdobiu nájmu po 
plánovanom presune agentúry do 
Amsterdamu je vykázaná ako podmienený 
záväzok; naliehavo vyzýva agentúru a 
Európsku komisiu, aby vyvinuli 
maximálne úsilie o minimalizáciu 
finančného, administratívneho a 
prevádzkového vplyvu nevýhodnej dohody 
o prenájme a aby orgánu udeľujúcemu 
absolutórium podali správu o vývoji v 
tomto smere;

25. konštatuje, že v súvislosti s dvoma 
agentúrami so sídlom v Londýne Dvor 
audítorov do správy zaradil odsek 
so zdôraznením skutočnosti, ktorý sa týka 
rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť 
z Európskej únie; konštatuje, že sídlo 
agentúry sa na začiatku roka 2019 presunie 
do Amsterdamu a že účtovná závierka 
agentúry zahŕňa rezervy na súvisiace 
náklady vo výške 18 600 000 EUR; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že v 
dohode o prenájme priestorov v Londýne 
je doba prenájmu vymedzená do roku 2039 
bez doložky o ukončení pred uplynutím 
platnosti zmluvy; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad tým, že v poznámkach k 
účtovnej závierke sa uvádza suma 
zostávajúceho nájomného do roku 2039 vo 
výške 489 000 000 EUR, z ktorej 
maximálna suma vo výške 465 000 000 
EUR zodpovedajúca obdobiu nájmu po 
plánovanom presune agentúry do 
Amsterdamu je vykázaná ako podmienený 
záväzok; so znepokojením konštatuje, že 
postup sa neriadil pravidlami riadneho 
finančného hospodárenia, a vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že navrhované 
riešenie spočívajúce v ďalšom prenajatí 
priestorov v Londýne bude mať v rokoch 
2019 a 2020 finančné dôsledky; naliehavo 
vyzýva agentúru a Európsku komisiu, aby 
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vyvinuli maximálne úsilie o minimalizáciu 
finančného, administratívneho a 
prevádzkového vplyvu nevýhodnej dohody 
o prenájme a aby orgánu udeľujúcemu 
absolutórium podali správu o vývoji v 
tomto smere;
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