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Amendement 1
Raffaele Fitto
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
Kwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen
2018/2210(DEC)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. neemt er nota van dat tijdens de 
Raad Algemene Zaken van 20 november 
2017 is overeengekomen om het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) en de 
Europese Bankautoriteit (EBA) van 
Londen naar respectievelijk Amsterdam en 
Parijs te verhuizen; maakt zich zorgen over 
de mogelijke gevolgen die het vertrek van 
het VK uit de Unie voor deze 
agentschappen zal hebben in de zin van 
toekomstige kosten en verlies van 
deskundigheid, waardoor de 
bedrijfscontinuïteit in het gedrang zou 
kunnen komen; neemt tevens nota van het 
mogelijke effect op de inkomsten en 
activiteiten van verscheidene niet in 
Londen gevestigde agentschappen; 
verzoekt de agentschappen zich voor te 
bereiden teneinde elk mogelijk toekomstig 
risico te beperken en de kwijtingsautoriteit 
op de hoogte te stellen van deze 
voorbereidende maatregelen;

41. neemt er nota van dat tijdens de 
Raad Algemene Zaken van 20 november 
2017 is overeengekomen om het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) en de 
Europese Bankautoriteit (EBA) van 
Londen naar respectievelijk Amsterdam en 
Parijs te verhuizen; merkt op dat het High 
Court of Justice in Londen op 20 februari 
2019 het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft 
gelast om aan Canary Wharf T1 Limited 
het volledige bedrag van de huur voor het 
huidige kantoor van het agentschap in 
Londen te betalen, namelijk 
465 miljoen EUR; wijst op de reden 
hiervoor, namelijk dat het contract loopt 
van 2014 tot 2039, maar geen 
opzeggingsclausule bevat; wijst erop dat 
de uitspraak het EMA er dan ook toe 
verplicht deze 465 miljoen EUR te betalen 
voor de huur van het pand, dat zij niet 
langer zal gebruiken omdat de kantoren 
van het Agentschap al naar het tijdelijke 
hoofdkantoor in Amsterdam worden 
verplaatst; betreurt dat het EMA tot medio 
2039 een dubbele huur zal moeten 
betalen; dringt er bij de Commissie op aan 
te verhelderen wie verantwoordelijk was 
voor de ondertekening van dit nadelige 
huurcontract; maakt zich zorgen over de 
mogelijke gevolgen die het vertrek van het 
VK uit de Unie voor deze agentschappen 
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zal hebben in de zin van toekomstige 
kosten en verlies van deskundigheid, 
waardoor de bedrijfscontinuïteit in het 
gedrang zou kunnen komen; neemt tevens 
nota van het mogelijke effect op de 
inkomsten en activiteiten van verscheidene 
niet in Londen gevestigde agentschappen; 
verzoekt de agentschappen zich voor te 
bereiden teneinde elk mogelijk toekomstig 
risico te beperken en de kwijtingsautoriteit 
op de hoogte te stellen van deze 
voorbereidende maatregelen;

Or. en


