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Pozměňovací návrh 2
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Rosa 
D'Amato
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0135/2019
Petri Sarvamaa
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
2018/2185(DEC)

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. bere na vědomí, že Účetní dvůr 
zahrnul v případě dvou agentur se sídlem 
v Londýně do zprávy odstavec, v němž 
vyzdvihuje rozhodnutí Spojeného 
království vystoupit z Evropské unie; 
konstatuje, že se agentura na počátku roku 
2019 přemístí do Amsterdamu a že v účetní 
závěrce agentury jsou na související 
náklady vyhrazeny rezervy ve výši 18 600 
000 EUR; vyjadřuje politování nad tím, že 
nájemní smlouva na stávající prostory 
v Londýně stanoví dobu nájmu až do roku 
2039 a neobsahuje ustanovení, které by 
umožnilo nájem ukončit před vypršením 
smlouvy; s hlubokým politováním bere na 
vědomí, že v poznámkách k účetní závěrce 
je uvedena částka 489 000 000 EUR 
zbývajícího nájemného do roku 2039, 
přičemž 465 000 000 EUR z této částky, 
které odpovídají nájemnímu období po 
plánovaném přestěhování agentury do 
Amsterdamu, je zaúčtováno jako 
podmíněný závazek; naléhavě vyzývá 
agenturu a Evropskou komisi, aby učinily 
vše, co bude v jejich silách, aby 
minimalizovaly finanční, správní a 
provozní dopady této nevýhodné nájemní 
smlouvy, a aby orgán příslušný k udělení 
absolutoria informovaly o dalším vývoji v 
této věci;

25. bere na vědomí, že Účetní dvůr 
zahrnul v případě dvou agentur se sídlem 
v Londýně do zprávy odstavec, v němž 
vyzdvihuje rozhodnutí Spojeného 
království vystoupit z Evropské unie; 
konstatuje, že se agentura na počátku roku 
2019 přemístí do Amsterdamu a že v účetní 
závěrce agentury jsou na související 
náklady vyhrazeny rezervy ve výši 18 600 
000 EUR; vyjadřuje politování nad tím, že 
nájemní smlouva na stávající prostory 
v Londýně stanoví dobu nájmu až do roku 
2039 a neobsahuje ustanovení, které by 
umožnilo nájem ukončit před vypršením 
smlouvy; s hlubokým politováním bere na 
vědomí, že v poznámkách k účetní závěrce 
je uvedena částka 489 000 000 EUR 
zbývajícího nájemného do roku 2039, 
přičemž 465 000 000 EUR z této částky, 
které odpovídají nájemnímu období po 
plánovaném přestěhování agentury do 
Amsterdamu, je zaúčtováno jako 
podmíněný závazek; se znepokojením 
konstatuje, že tento postup se neřídil 
pravidly zdravého finančního řízení, a 
vyjadřuje politování nad tím, že 
navrhované řešení nabídnutí prostor v 
Londýně do podnájmu bude mít v letech 
2019 a 2020 finanční dopady; naléhavě 
vyzývá agenturu a Evropskou komisi, aby 
učinily vše, co bude v jejich silách, aby 
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minimalizovaly finanční, správní a 
provozní dopady této nevýhodné nájemní 
smlouvy, a aby orgán příslušný k udělení 
absolutoria informovaly o dalším vývoji v 
této věci;
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