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17.2.2005 A6-0034/10

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 10
των βουλευτών Sahra Wagenknecht και Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

έκθεση A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 1 

1. αναγνωρίζει τη σημασία των δημόσιων υπηρεσιών και της παροχής τους για την 
προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, επικρίνει έντονα την προκατάληψη κατά του κράτους ως φορέα παροχής 
ΥΓΣ και ζητεί, τα δημόσια αγαθά να τίθενται υπό τη διαχείριση του δημόσιου 
τομέα·
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 11
των βουλευτών Sahra Wagenknecht και Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

έκθεση A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 2α (νέα)

2α. υπογραμμίζει ότι η συνεχιζόμενη διαδικασία ελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης 
των δημόσιων υπηρεσιών δεν απέφερε ορατό όφελος όσον αφορά τις τιμές, την 
ποιότητα των υπηρεσιών ή τη μείωση των δημόσιων δαπανών· αντίθετα, 
επισημαίνει ότι οι σύνδεσμοι καταναλωτών και χρηστών έχουν αναφέρει αυξήσεις 
τιμών, πτώση του ποιοτικού επιπέδου των υπηρεσιών και αύξηση του κόστους 
παροχής· επιπλέον, θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή συμβάλλει στην καταστροφή 
θέσεων εργασίας και τη δημιουργία ιδιωτικών μονοπωλίων·
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17.2.2005 A6-0034/12

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 12
των βουλευτών Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

έκθεση A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας

Πρόταση ψηφίσματος

Τροποποίηση 2
Σχέδιο απόφασης

Άρθρο 1, σημείο (i)

(i) Οι αντισταθμίσεις για την παροχή 
δημόσιας υπηρεσίας χορηγούνται σε 
επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 
εκτός φόρων, για όλες τις δραστηριότητές 
τους, μικρότερο συνολικά των (Ι)[*] για τις 
δύο χρήσεις που προηγούνται εκείνης της 
ανάθεσης της ΥΓΟΣ και των οποίων το 
ετήσιο ύψος της αντιστάθμισης για την εν 
λόγω υπηρεσία παραμένει χαμηλότερο των 
(Ι)[**].Το τελευταίο αυτό όριο, μπορεί να 
καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη έναν ετήσιο 
μέσο όρο που αντιπροσωπεύει την παρούσα 
αξία του αθροίσματος των αντισταθμίσεων 
που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης ή σε περίοδο πέντε ετών. Το 
τελευταίο αυτό όριο, μπορεί να καθοριστεί 
λαμβάνοντας υπόψη έναν ετήσιο μέσο όρο 
που αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία του 
αθροίσματος των αντισταθμίσεων που 
χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης ή σε περίοδο πέντε ετών. Για τα 
πιστωτικά ιδρύματα, το όριο των (…) 
αντικαθίσταται από αυτό των (…)[***] του 
συνόλου του ισολογισμού.

(i) Οι αντισταθμίσεις για την παροχή 
δημόσιας υπηρεσίας χορηγούνται σε 
επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 
εκτός φόρων, για όλες τις δραστηριότητές 
τους, μικρότερο συνολικά των 100 
εκατομμυρίων ευρώ για τις δύο χρήσεις που 
προηγούνται εκείνης της ανάθεσης της 
ΥΓΟΣ και των οποίων το ετήσιο ύψος της 
αντιστάθμισης για την εν λόγω υπηρεσία 
παραμένει χαμηλότερο των 30 
εκατομμυρίων ευρώ. Το τελευταίο αυτό 
όριο, μπορεί να καθοριστεί λαμβάνοντας 
υπόψη έναν ετήσιο μέσο όρο που 
αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία του 
αθροίσματος των αντισταθμίσεων που 
χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης ή σε περίοδο πέντε ετών. Για τα 
πιστωτικά ιδρύματα, το όριο των 50 
εκατομμυρίων ευρώ  αντικαθίσταται από 
αυτό των 800 εκατομμυρίων ευρώ  του 
συνόλου του ισολογισμού.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 13
της κ. Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

έκθεση A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας

Πρόταση ψηφίσματος

Τροποποίηση 11
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 7 α (νέο)

Άρθρο 7α
Η παρούσα απόφαση παραμένει σε ισχύ για 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της. Η 
ανανέωσή υπόκειται σε αναθεώρηση εκ 
μέρους της Επιτροπής βάσει στοιχείων που 
παρέχουν τα κράτη μέλη. Οι σχετικές 
πληροφορίες τίθενται στη διάθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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17.2.2005 A6-0034/14

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 14
της κ. Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

έκθεση A6-0034/2005
Sophia in ‘t Veld
κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας

Πρόταση ψηφίσματος

Τροποποίηση 22
Κοινοτικό πλαίσιο

Σημείο 24

24. Το παρόν πλαίσιο εφαρμόζεται από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Η ισχύς του 
λήγει στις 31  Δεκεμβρίου 2007. Η 
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα , μετά από 
διαβούλευση των κρατών μελών, να 
τροποποιήσει το παρόν πλαίσιο πριν την 31η  

Δεκεμβρίου 2007, για σημαντικούς λόγους 
που συνδέονται με την πολιτική του 
ανταγωνισμού.

24. Το παρόν πλαίσιο εφαρμόζεται από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Η ισχύς του 
λήγει τέσσερα έτη μετά την έναρξή της. Η 
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, μετά από 
διαβούλευση των κρατών μελών, να 
τροποποιήσει το παρόν πλαίσιο πριν την 
ημερομηνία λήξης του, για σημαντικούς 
λόγους που συνδέονται με την πολιτική του 
ανταγωνισμού. Η ανανέωση του πλαισίου  
υπόκειται σε αναθεώρηση εκ μέρους της 
Επιτροπής βάσει στοιχείων που παρέχουν 
τα κράτη μέλη. Οι σχετικές πληροφορίες 
τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 15
της κ. Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

έκθεση A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπηρεσία για την οποία επιτρέπεται βάσει των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων αντιστάθμιση ή κρατική ενίσχυση πρέπει να ανατίθεται, 
όπου τούτο απαιτείται από το νόμο, μέσω μιας θεμιτής και διαφανούς διαδικασίας 
υποβολής προσφορών·
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17.2.2005 A6-0034/16

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 16
της κ. Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

έκθεση A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 19

19. επιμένει ότι, όταν επιτρέπεται χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε ΥΓΣ, οι υπηρεσίες 
αυτές πρέπει πάντοτε, όπου απαιτείται, να υποβάλλονται σε μια δίκαιη και διαφανή 
διαδικασία υποβολής προσφορών· 
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17.2.2005 A6-0034/17

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 17
της κ. Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

έκθεση A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 20

20. θεωρεί ότι το όριο για την εξαίρεση της αντιστάθμισης δημόσιων υπηρεσιών από τις 
υποχρεώσεις γνωστοποίησης πρέπει να είναι αρκετά υψηλό ώστε να εξασφαλίζει 
επαρκή ευελιξία και ελάχιστο διοικητικό φόρτο, χωρίς να στρεβλώνει άνευ λόγου τον 
ανταγωνισμό· συμφωνεί καταρχήν με τα σημεία αναφοράς που προτείνει η Επιτροπή, 
δηλαδή τον καθιερωμένο ορισμό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για το όριο 
αντιστάθμισης· συνιστά, ωστόσο, το διπλασιασμό των ποσών αναφοράς για τις 
ΜΜΕ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και δεδομένων του εύρους και 
της ποικιλίας των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών για τις οποίες χορηγείται 
αντιστάθμιση για λόγους δημόσιου συμφέροντος·
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