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Pozměňovací návrh 1
Raffaele Fitto
za skupinu ECR

Zpráva A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
Udělení absolutoria za rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
2018/2210(DEC)

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. bere na vědomí dohodu přijatou 
v Radě ve složení pro obecné záležitosti 
dne 20. listopadu 2017 o přesunu agentury 
Evropské agentury pro léčivé přípravky 
(EMA) z Londýna do Amsterdamu 
a Evropského orgánu pro bankovnictví 
(EBA) z Londýna do Paříže; vyjadřuje 
obavy z možného dopadu odchodu 
Spojeného království z Unie na tyto 
agentury, pokud jde o budoucí náklady 
a ztrátu odborných kapacit, což vytváří 
riziko pro kontinuitu činností; navíc 
poukazuje na možný dopad na příjmy 
a činnosti několika agentur se sídlem mimo 
Londýn; vyzývá agentury, aby se 
připravily na zmírnění jakýchkoli 
potenciálních rizik, která mohou 
následovat, a aby informovaly orgán 
příslušný k udělení absolutoria o provedení 
těchto přípravných opatření;

41. bere na vědomí dohodu přijatou 
v Radě ve složení pro obecné záležitosti 
dne 20. listopadu 2017 o přesunu agentury 
Evropské agentury pro léčivé přípravky 
(EMA) z Londýna do Amsterdamu 
a Evropského orgánu pro bankovnictví 
(EBA) z Londýna do Paříže; konstatuje, že 
dne 20. února 2019 nařídil vrchní soud 
v Londýně Evropské agentuře pro léčivé 
přípravky (EMA) zaplatit společnosti 
Canary Wharf T1 Limited plnou výši 
nájemného za pronájem současných 
kanceláří agentury v Londýně, tj. částku 
465 milionů EUR; důvodem je, že 
smlouva podepsaná v roce 2014 
s platností do roku 2039 neobsahuje 
žádné ustanovení umožňující její 
vypovězení; uvedený rozsudek tedy nutí 
agenturu EMA zaplatit těchto 465 milionů 
EUR za pronájem prostor, které již dále 
nebude využívat, protože kanceláře 
agentury se již přemísťují do jejího 
dočasného sídla v Amsterdamu; lituje 
toho, že agentura EMA bude platit dvojí 
nájemné až do půli roku 2039; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby vyjasnila, kdo nesl 
odpovědnost za podepsání této nevýhodné 
nájemní smlouvy; vyjadřuje obavy 
z možného dopadu odchodu Spojeného 
království z Unie na tyto agentury, pokud 
jde o budoucí náklady a ztrátu odborných 
kapacit, což vytváří riziko pro kontinuitu 
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činností; navíc poukazuje na možný dopad 
na příjmy a činnosti několika agentur se 
sídlem mimo Londýn; vyzývá agentury, 
aby se připravily na zmírnění jakýchkoli 
potenciálních rizik, která mohou 
následovat, a aby informovaly orgán 
příslušný k udělení absolutoria o provedení 
těchto přípravných opatření;
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