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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. σημειώνει τη συμφωνία που 
επετεύχθη στο Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων της 20ής Νοεμβρίου 2017 για 
τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από 
το Λονδίνο στο Άμστερνταμ και το 
Παρίσι, αντιστοίχως· σημειώνει με 
ανησυχία τις επιπτώσεις που πιθανώς θα 
έχει στους οργανισμούς αυτούς η 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση, από άποψη μελλοντικού 
κόστους και απώλειας εμπειρογνωσίας, και 
οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο 
την επιχειρησιακή συνέχεια· σημειώνει, 
επιπλέον, τον πιθανό αντίκτυπο στα έσοδα 
και τις δραστηριότητες διαφόρων 
οργανισμών που δεν είναι εγκατεστημένοι 
στο Λονδίνο· καλεί τους οργανισμούς να 
προετοιμαστούν για τον μετριασμό των 
πιθανών κινδύνων που ενδέχεται να 
προκύψουν, και να ενημερώνουν την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με την εφαρμογή των εν λόγω 
προπαρασκευαστικών μέτρων·

41. σημειώνει τη συμφωνία που 
επετεύχθη στο Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων της 20ής Νοεμβρίου 2017 για 
τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από 
το Λονδίνο στο Άμστερνταμ και το 
Παρίσι, αντιστοίχως· σημειώνει ότι, 
σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτερου 
Δικαστηρίου (High Court of Justice) του 
Λονδίνου, της 20ης Φεβρουαρίου 2019, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
(EMA) οφείλει να καταβάλει στην Canary 
Wharf T1 Limited το πλήρες ποσό του 
μισθώματος για τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις του Οργανισμού στο 
Λονδίνο, δηλαδή 465 εκατομμύρια ευρώ· 
επισημαίνει ότι αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι η σύμβαση, η οποία 
υπογράφηκε το 2014 και λήγει το 2039, 
δεν περιλαμβάνει ρήτρα καταγγελίας· 
κατά συνέπεια, η απόφαση υποχρεώνει 
τον EMA να καταβάλει το εν λόγω ποσό 
των 465 εκατομμυρίων ευρώ για τη 
μίσθωση εγκαταστάσεων τις οποίες δεν 
πρόκειται πλέον να χρησιμοποιεί ο 
Οργανισμός, δεδομένου ότι τα γραφεία 
του μεταφέρονται ήδη στην προσωρινή 
έδρα του στο Άμστερνταμ· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο 
EMA θα καταβάλλει δύο ενοίκια μέχρι τα 
μέσα του 2039· ζητεί επιτακτικά από την 
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Επιτροπή να αποσαφηνίσει ποιος ήταν 
υπεύθυνος για την υπογραφή αυτής της 
δυσμενούς σύμβασης μίσθωσης· 
σημειώνει με ανησυχία τις επιπτώσεις που 
πιθανώς θα έχει στους οργανισμούς αυτούς 
η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ένωση, από άποψη μελλοντικού 
κόστους και απώλειας εμπειρογνωσίας, και 
οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο 
την επιχειρησιακή συνέχεια· σημειώνει, 
επιπλέον, τον πιθανό αντίκτυπο στα έσοδα 
και τις δραστηριότητες διαφόρων 
οργανισμών που δεν είναι εγκατεστημένοι 
στο Λονδίνο· καλεί τους οργανισμούς να 
προετοιμαστούν για τον μετριασμό των 
πιθανών κινδύνων που ενδέχεται να 
προκύψουν, και να ενημερώνουν την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με την εφαρμογή των εν λόγω 
προπαρασκευαστικών μέτρων·
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