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Razrešnica 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU
(2018/2210(DEC))

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. je seznanjen s sporazumom, ki ga je 
20. novembra 2017 sprejel Svet za splošne 
zadeve, da se Evropska agencija za 
zdravila (EMA) in Evropski bančni organ 
(EBA) preselita iz Londona v Amsterdam 
oziroma Pariz; je zaskrbljen, ker bi utegnil 
izstop Združenega kraljestva iz Unije 
vplivati na te agencije v smislu prihodnjih 
stroškov ter izgube strokovnega znanja, kar 
bi utegnilo ogroziti neprekinjenost 
poslovanja; je seznanjen tudi z morebitnim 
vplivom na prihodek in dejavnosti več 
agencij, ki nimajo sedeža v Londonu; 
poziva agencije, naj se pripravijo, da bi 
ublažile vsa morebitna tveganja, da katerih 
bi lahko prišlo, in organu za podelitev 
razrešnice poročajo o izvajanju takih 
pripravljalnih ukrepov;

41. je seznanjen s sporazumom, ki ga je 
20. novembra 2017 sprejel Svet za splošne 
zadeve, da se Evropska agencija za 
zdravila (EMA) in Evropski bančni organ 
(EBA) preselita iz Londona v Amsterdam 
oziroma Pariz; je seznanjen, da je višje 
sodišče v Londonu agenciji EMA 
20. februarja 2019 naložilo, da mora 
družbi Canary Wharf T1 Limited plačati 
celotno najemnino za svoje londonske 
prostore, tj. 465 milijonov EUR, saj 
pogodba, ki je bila podpisana leta 2014 in 
poteče leta 2039, ne vsebuje klavzule o 
odpovedi; ugotavlja, da bo morala 
agencija EMA tako plačati 
465 milijonov EUR za najem prostorov, ki 
jih ne bo uporabljala, saj se že seli na 
začasni sedež v Amsterdamu; obžaluje, da 
bo EMA do sredine leta 2039 plačevala 
dve najemnini; poziva Komisijo, naj 
pojasni, kdo je odgovoren za podpis te 
neugodne najemne pogodbe; je zaskrbljen, 
ker bi utegnil izstop Združenega kraljestva 
iz Unije vplivati na ti agenciji v smislu 
prihodnjih stroškov ter izgube strokovnega 
znanja, kar bi utegnilo ogroziti 
neprekinjenost poslovanja; je seznanjen 
tudi z morebitnim vplivom na prihodek in 
dejavnosti več agencij, ki nimajo sedeža v 
Londonu; poziva agencije, naj se 
pripravijo, da bi ublažile vsa morebitna 
tveganja, da katerih bi lahko prišlo, in 



AM\1180288SL.docx PE637.656v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

organu za podelitev razrešnice poročajo o 
izvajanju takih pripravljalnih ukrepov;
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