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Alteração 1
Raffaele Fitto
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
Quitação 2017:  desempenho, gestão financeira e controlo das agências da UE
2018/2210(DEC)

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Regista o acordo obtido no 
Conselho dos Assuntos Gerais de 20 de 
novembro de 2017 no sentido de transferir 
a Agência Europeia de Medicamentos 
(EMA) e a Autoridade Bancária Europeia 
(EBA) de Londres para Amesterdão e 
Paris, respetivamente; observa com 
apreensão o potencial impacto da saída do 
Reino Unido da União sobre estas 
agências, em termos de custos futuros e de 
perda de capacidade técnica, com o 
consequente risco para a continuidade das 
atividades; toma nota, além disso, do 
possível impacto sobre as receitas e 
atividades de várias agências que não estão 
baseadas em Londres; solicita às agências 
que se preparem para atenuar quaisquer 
riscos potenciais que possam seguir-se e 
informem a autoridade de quitação da 
execução dessas medidas preparatórias;

41. Regista o acordo obtido no 
Conselho dos Assuntos Gerais de 20 de 
novembro de 2017 no sentido de transferir 
a Agência Europeia de Medicamentos 
(EMA) e a Autoridade Bancária Europeia 
(EBA) de Londres para Amesterdão e 
Paris, respetivamente; observa que, em 20 
de fevereiro de 2019, o High Court of 
Justice, em Londres, ordenou à Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA) o 
pagamento à Canary Wharf T1 Limited 
da totalidade do contrato de 
arrendamento das atuais instalações da 
Agência em Londres, ou seja, 465 milhões 
de euros. Tal deve-se ao facto de o 
contrato, assinado em 2014 e que expira 
em 2039, não prever qualquer cláusula de 
rescisão. Por conseguinte, a decisão 
obriga a EMA a pagar estes 465 milhões 
de euros pelo arrendamento das 
instalações, que deixarão de ser 
utilizadas, uma vez que os escritórios da 
Agência já estão a ser transferidos para a 
sua sede temporária em Amesterdão. 
Lamenta que a EMA vá pagar duas 
rendas até meados de 2039; insta a 
Comissão a clarificar quem foi 
responsável pela assinatura deste contrato 
de arrendamento desfavorável; observa 
com apreensão o potencial impacto da 
saída do Reino Unido da União sobre estas 
agências, em termos de custos futuros e de 
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perda de capacidade técnica, com o 
consequente risco para a continuidade das 
atividades; toma nota, além disso, do 
possível impacto sobre as receitas e 
atividades de várias agências que não estão 
baseadas em Londres; solicita às agências 
que se preparem para atenuar quaisquer 
riscos potenciais que possam seguir-se e 
informem a autoridade de quitação da 
execução dessas medidas preparatórias;
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