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21.3.2019 A8-0140/1

Pozmeňujúci návrh 1
Raffaele Fitto
v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

Správa A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
Absolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
(COM(2018)0521 – C8-0361/2018 – 2018/2210(DEC))

Návrh uznesenia
Odsek 41

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41. berie na vedomie dohodu 
dosiahnutú na zasadnutí Rady pre 
všeobecné záležitosti 20. novembra 2017 o 
presunutí Európskej agentúry pre lieky 
(EMA) a Európskeho orgánu pre 
bankovníctvo (EBA) z Londýna do 
Amsterdamu, resp. Paríža; vyjadruje 
znepokojenie nad možným dosahom 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie na 
tieto agentúry, pokiaľ ide o budúce náklady 
a stratu odborných znalostí, čo vytvára 
riziko z hľadiska kontinuity činností; 
poukazuje tiež na možný vplyv na príjmy a 
činnosti viacerých agentúr, ktoré nesídlia v 
Londýne; vyzýva agentúry, aby sa 
pripravili na zmiernenie prípadných rizík, 
ktoré by mohli vzniknúť, a aby orgánu 
udeľujúcemu absolutórium podali správu o 
vykonaní takýchto prípravných opatrení;

41. berie na vedomie dohodu 
dosiahnutú na zasadnutí Rady pre 
všeobecné záležitosti 20. novembra 2017 o 
presunutí Európskej agentúry pre lieky 
(EMA) a Európskeho orgánu pre 
bankovníctvo (EBA) z Londýna do 
Amsterdamu, resp. Paríža; poznamenáva, 
že londýnsky Najvyšší súd 20. februára 
2019 nariadil Európskej agentúre pre 
lieky (EMA), aby zaplatila spoločnosti 
Canary Wharf T1 Limited plnú sumu 
za prenájom súčasnej londýnskej 
kancelárie agentúry, t. j. 465 miliónov 
EUR. Dôvodom je, že zmluva, ktorá bola 
podpísaná v roku 2014 a ktorej platnosť 
sa skončí v roku 2039, neobsahuje žiadnu 
doložku o vypovedaní. Na základe tohto 
rozhodnutia súdu je teda EMA nútená 
zaplatiť 465 miliónov EUR za nájom 
priestorov, ktoré už nebude používať, lebo 
jej kancelárie sa už sťahujú do dočasného 
sídla v Amsterdame. Vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že EMA bude do 
polovice roka 2039 platiť dva nájmy; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby objasnila, 
kto je zodpovedný za podpis takejto 
nevýhodnej zmluvy o nájme; vyjadruje 
znepokojenie nad možným dosahom 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie na 
tieto agentúry, pokiaľ ide o budúce náklady 
a stratu odborných znalostí, čo vytvára 
riziko z hľadiska kontinuity činností; 
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poukazuje tiež na možný vplyv na príjmy a 
činnosti viacerých agentúr, ktoré nesídlia v 
Londýne; vyzýva agentúry, aby sa 
pripravili na zmiernenie prípadných rizík, 
ktoré by mohli vzniknúť, a aby orgánu 
udeľujúcemu absolutórium podali správu o 
vykonaní takýchto prípravných opatrení;
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