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Изменение 1
Рафаеле Фито
от името на групата ECR

Доклад A8-0140/2019
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: 
резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
2018/2210(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. отбелязва споразумението, 
постигнато на заседанието на Съвета по 
общи въпроси от 20 ноември 2017 г., за 
преместване на Европейската агенция 
по лекарствата (EMA) и Европейския 
банков орган (ЕБО) от Лондон 
съответно в Амстердам и Париж; 
отбелязва със загриженост 
потенциалните последици за тези 
агенции от оттеглянето на Обединеното 
кралство от Съюза във връзка с 
бъдещите разходи и загубата на 
експертен опит, което създава риск за 
непрекъснатостта на дейността; 
отбелязва освен това евентуалното 
отражение върху приходите и 
дейностите на няколко агенции, чиито 
седалища не са в Лондон; призовава 
агенциите да се подготвят за намаляване 
на всички потенциални рискове, които 
може да възникнат, и да докладват на 
органа по освобождаване от 
отговорност относно прилагането на 
подобни подготвителни мерки;

41. отбелязва споразумението, 
постигнато на заседанието на Съвета по 
общи въпроси от 20 ноември 2017 г., за 
преместване на Европейската агенция 
по лекарствата (EMA) и Европейския 
банков орган (ЕБО) от Лондон 
съответно в Амстердам и Париж; 
отбелязва, че на 20 февруари 2019 г. 
Върховният съд в Лондон е разпоредил 
на ЕМА да изплати на Canary Wharf 
T1 Limited цялата сума по договора за 
наем за настоящия офис на 
Агенцията в Лондон, т.е. 465 милиона 
евро; това се дължи на факта, че 
договорът, който е бил подписан през 
2014 г. и изтича през 2039 г., не 
съдържа каквато и да било клауза за 
прекратяване; следователно 
решението задължава ЕМА да плати 
сумата от 465 милиона евро за наема 
на помещенията, които тя вече няма 
да ползва, тъй като офисите на 
Агенцията вече се прехвърлят във 
временното ѝ седалище в Амстердам; 
изразява съжаление, че EMA ще 
плаща два наема до средата на 2039 г.; 
настоятелно призовава Комисията да 
изясни кой носи отговорност за 
подписването на този 
неблагоприятен договор за наем; 
отбелязва със загриженост 
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потенциалните последици за тези 
агенции от оттеглянето на Обединеното 
кралство от Съюза във връзка с 
бъдещите разходи и загубата на 
експертен опит, което създава риск за 
непрекъснатостта на дейността; 
отбелязва освен това евентуалното 
отражение върху приходите и 
дейностите на няколко агенции, чиито 
седалища не са в Лондон; призовава 
агенциите да се подготвят за намаляване 
на всички потенциални рискове, които 
може да възникнат, и да докладват на 
органа по освобождаване от 
отговорност относно прилагането на 
подобни подготвителни мерки;
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