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Amendamentul 1
Raffaele Fitto
în numele Grupului ECR

Raport A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
Descărcarea de gestiune pe 2017: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor 
UE
2018/2210(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. ia act de acordul la care s-a ajuns în 
cadrul Consiliului Afaceri Generale din 20 
noiembrie 2017 privind mutarea Agenției 
Europene pentru Medicamente (EMA) și a 
Autorității Bancare Europene (ABE) de la 
Londra la Amsterdam și, respectiv, la 
Paris; ia act cu îngrijorare de posibilul 
impact al retragerii Regatului Unit din 
Uniune asupra acestor agenții, în ceea ce 
privește costurile viitoare și pierderea 
competențelor de specialitate, ceea ce 
poate pune în pericol continuitatea 
activității; remarcă, în plus, posibilul 
impact asupra veniturilor și activităților 
mai multor agenții care nu își au sediul la 
Londra; invită agențiile să se pregătească 
să atenueze orice riscuri posibile care ar 
putea apărea și să informeze autoritatea 
care acordă descărcarea de gestiune cu 
privire la punerea în aplicare a unor astfel 
de măsuri pregătitoare;

41. ia act de acordul la care s-a ajuns în 
cadrul Consiliului Afaceri Generale din 20 
noiembrie 2017 privind mutarea Agenției 
Europene pentru Medicamente (EMA) și a 
Autorității Bancare Europene (ABE) de la 
Londra la Amsterdam și, respectiv, la 
Paris; ia act de faptul că la 20 februarie 
2019, Înalta Curte de Justiție de la 
Londra a solicitat Agenției Europene 
pentru Medicamente (EMA) să plătească 
societății Canary Wharf T1 Limited 
valoarea totală a contractului de 
închiriere pentru actualul sediu din 
Londra al Agenției, și anume 465 
milioane EUR; acest lucru se datorează 
faptului că acest contract, care a fost 
semnat în 2014 și expiră în 2039, nu 
conține nicio clauză de reziliere; prin 
urmare, hotărârea obligă EMA să 
plătească această sumă de 465 milioane 
EUR pentru închirierea sediului, pe care 
nu îl va mai utiliza, deoarece birourile 
Agenției sunt deja transferate la sediul 
său temporar din Amsterdam; regretă că 
EMA va plăti chiria în două locuri până 
la mijlocul anului 2039; îndeamnă 
Comisia să clarifice cine este responsabil 
pentru semnarea acestui contract de 
închiriere dezavantajos; ia act cu 
îngrijorare de posibilul impact al retragerii 
Regatului Unit din Uniune asupra acestor 
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agenții, în ceea ce privește costurile 
viitoare și pierderea competențelor de 
specialitate, ceea ce poate pune în pericol 
continuitatea activității; remarcă, în plus, 
posibilul impact asupra veniturilor și 
activităților mai multor agenții care nu își 
au sediul la Londra; invită agențiile să se 
pregătească să atenueze orice riscuri 
posibile care ar putea apărea și să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
punerea în aplicare a unor astfel de măsuri 
pregătitoare;
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