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Predlog spremembe 2
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Rosa 
D'Amato
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0135/2019
Petri Sarvamaa
Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA)
2018/2185(DEC)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da je Računsko sodišče 
odstavek s poudarkom v zvezi z odločitvijo 
Združenega kraljestva o izstopu iz Unije 
vključilo v poročili o obeh agencijah s 
sedežem v Londonu; ugotavlja, da se bo 
sedež agencije v začetku leta 2019 preselil 
v Amsterdam in da so v njenih izkazih 
predvidena sredstva za stroške selitve v 
višini 18.600.000 EUR; obžaluje, da 
najemna pogodba za prostore agencije v 
Londonu določa obdobje najema do leta 
2039 in ne predvideva možnosti prekinitve; 
globoko obžaluje, da je v pojasnilih k 
zaključnemu računu razkrit znesek 
489 milijonov EUR za preostalo najemnino 
do leta 2039, pri čemer je maksimalni 
znesek 465 milijonov EUR za najemno 
obdobje po načrtovani selitvi agencije v 
Amsterdam izkazan kot pogojna 
obveznost; poziva agencijo in Evropsko 
komisijo, naj storita vse, kar je v njuni 
moči, da bi zmanjšali finančne, upravne in 
operativne posledice neugodne najemne 
pogodbe, in naj organu za podelitev 
razrešnice poročata o napredku v tej 
zadevi;

25. ugotavlja, da je Računsko sodišče 
odstavek s poudarkom v zvezi z odločitvijo 
Združenega kraljestva o izstopu iz Unije 
vključilo v poročili o obeh agencijah s 
sedežem v Londonu; ugotavlja, da se bo 
sedež agencije v začetku leta 2019 preselil 
v Amsterdam in da so v njenih izkazih 
predvidena sredstva za stroške selitve v 
višini 18.600.000 EUR; obžaluje, da 
najemna pogodba za prostore agencije v 
Londonu določa obdobje najema do leta 
2039 in ne predvideva možnosti prekinitve; 
globoko obžaluje, da je v pojasnilih k 
zaključnemu računu razkrit znesek 
489 milijonov EUR za preostalo najemnino 
do leta 2039, pri čemer je maksimalni 
znesek 465 milijonov EUR za najemno 
obdobje po načrtovani selitvi agencije v 
Amsterdam izkazan kot pogojna 
obveznost; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
v postopku niso bila upoštevana pravila 
dobrega finančnega poslovodenja in 
obžaluje, da bo imela predlagana rešitev 
za podnajem prostorov v Londonu 
finančne posledice med letoma 2019 in 
2020; poziva agencijo in Evropsko 
komisijo, naj storita vse, kar je v njuni 
moči, da bi zmanjšali finančne, upravne in 
operativne posledice neugodne najemne 
pogodbe, in naj organu za podelitev 
razrešnice poročata o napredku v tej 
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