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17.2.2005 A6-0034/10

TARKISTUS 10
esittäjä(t): Sahra Wagenknecht ja Pedro Guerreiro GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
julkisen palvelun korvausten muodossa annettavasta valtiontuesta

Päätöslauselmaesitys

1 kohta

1. tunnustaa julkisten palvelujen ja niiden tarjoamisen merkityksen Euroopan unionin 
sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisen kannalta 
mutta arvostelee tiukasti kielteistä suhtautumista valtioon yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoajana ja vaatii asettamaan julkishyödykkeet julkisen sektorin 
hallintaan;

Or. en
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17.2.2005 A6-0034/11

TARKISTUS 11
esittäjä(t): Sahra Wagenknecht ja Pedro Guerreiro GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
julkisen palvelun korvausten muodossa annettavasta valtiontuesta

Päätöslauselmaesitys

2 a kohta (uusi)

2 a. korostaa, että käynnissä oleva julkisia palveluja tuottavien yritysten vapauttamis- ja 
yksityistämisprosessi ei ole tuonut mukanaan hintoihin, palveluun tai palvelun 
laatuun liittyviä näkyviä etuja tai vähentänyt julkisia menoja; toteaa, että kuluttaja- 
ja käyttäjäyhdistykset ovat päinvastoin ilmoittaneet hinnankorotuksista, palvelun 
laadun huononemisesta ja palvelujen tarjoamiseen liittyvien kustannusten 
noususta; katsoo lisäksi, että tämä prosessi myötävaikuttaa työpaikkojen 
häviämiseen ja yksityisten monopolien syntyyn;

Or. en
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17.2.2005 A6-0034/12

TARKISTUS 12
esittäjä(t): Sahra Wagenknecht GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
julkisen palvelun korvausten muodossa annettavasta valtiontuesta

Päätöslauselmaesitys

Muutos 2
Päätösluonnos

1 artiklan i kohta

(i) Korvaukset myönnetään julkisen palvelun 
velvoitteesta maksettavina korvauksina 
sellaisille yrityksille, joiden kaikkien 
toimintojen yhteenlaskettu vuosiliikevaihto 
ennen veroja kahdelta yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyvien palvelujen tehtäväksi 
antamista edeltäneeltä tilikaudelta on ollut 
alle ( –)[*] ja joiden kyseisistä palveluista 
vuosittain saaman korvauksen määrä on alle 
(–)[**]. Viimeksi mainittu raja-arvo voidaan 
määrittää käyttämällä vuosikeskiarvoa, joka 
perustuu sopimuksen voimassaolon tai 
viiden vuoden aikana myönnettyihin 
toteutuneisiin korvauksiin. Luottolaitoksiin 
sovelletaan mainitun (–) raja-arvon sijasta 
taseen loppusummaan perustuvaa (–)[***] 
raja-arvoa.

(i) Korvaukset myönnetään julkisen palvelun 
velvoitteesta maksettavina korvauksina 
sellaisille yrityksille, joiden kaikkien 
toimintojen yhteenlaskettu vuosiliikevaihto 
ennen veroja kahdelta yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyvien palvelujen tehtäväksi 
antamista edeltäneeltä tilikaudelta on ollut 
alle 100 miljoonaa euroa ja joiden 
kyseisistä palveluista vuosittain saaman 
korvauksen määrä on alle 30 miljoonaa 
euroa. Viimeksi mainittu raja-arvo voidaan 
määrittää käyttämällä vuosikeskiarvoa, joka 
perustuu sopimuksen voimassaolon tai 
viiden vuoden aikana myönnettyihin 
toteutuneisiin korvauksiin. Luottolaitoksiin 
sovelletaan mainitun 50 miljoonan euron 
raja-arvon sijasta taseen loppusummaan 
perustuvaa 800 miljoonan euron raja-arvoa.

Or. en
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17.2.2005 A6-0034/13

TARKISTUS 13
esittäjä(t): Sahra Wagenknecht GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
julkisen palvelun korvausten muodossa annettavasta valtiontuesta

Päätöslauselmaesitys

Muutos 11
Päätösluonnos

7 a artikla (uusi)

7 a artikla
Päätös on voimassa neljän vuoden ajan sen 
voimaantulosta. Jos päätös halutaan uusia, 
komissio tarkastelee sitä ensin uudelleen 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
perusteella. Asiaan liittyvät tiedot annetaan 
Euroopan parlamentin käyttöön.

Or. en
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17.2.2005 A6-0034/14

TARKISTUS 14
esittäjä(t): Sahra Wagenknecht GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
julkisen palvelun korvausten muodossa annettavasta valtiontuesta

Päätöslauselmaesitys

Muutos 22
Yhteisön suuntaviivat

23 kohta

23. Näitä suuntaviivoja sovelletaan sen 
jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, ja niiden 
voimassaolo päättyy 31.12.2007. Komissio 
voi jäsenvaltioita kuultuaan tehdä muutoksia 
suuntaviivoihin ennen 31.12.2007 
yhteismarkkinoiden kehittämiseen liittyvistä 
merkittävistä syistä.

23. Näitä suuntaviivoja sovelletaan sen 
jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, ja niiden 
voimassaolo päättyy neljän vuoden kuluttua 
niiden voimaantulosta. Komissio voi 
jäsenvaltioita kuultuaan tehdä muutoksia 
suuntaviivoihin ennen niiden viimeistä 
voimassaolopäivää yhteismarkkinoiden 
kehittämiseen liittyvistä merkittävistä syistä. 
Jos suuntaviivat halutaan uusia, komissio 
tarkastelee niitä ensin uudelleen 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
perusteella. Asiaan liittyvät tiedot annetaan 
Euroopan parlamentin käyttöön.

Or. en
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17.2.2005 A6-0034/15

TARKISTUS 15
esittäjä(t): Sahra Wagenknecht GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
julkisen palvelun korvausten muodossa annettavasta valtiontuesta

Päätöslauselmaesitys

Johdanto-osan Q kappale

Q. katsoo, että palvelu, josta ehdotettujen järjestelyjen nojalla voidaan maksaa korvausta 
tai myöntää valtiontukea, olisi annettava tehtäväksi oikeudenmukaisessa ja avoimessa 
hankintamenettelyssä, mikäli laissa niin säädetään,

Or. en



AM\556958FI.doc PE 354.208v01-00

FI FI

17.2.2005 A6-0034/16

TARKISTUS 16
esittäjä(t): Sahra Wagenknecht GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
julkisen palvelun korvausten muodossa annettavasta valtiontuesta

Päätöslauselmaesitys

19 kohta

19. vaatii, että yleishyödyllisistä palveluista, joille voidaan myöntää valtiontukea, olisi 
kuitenkin tarvittaessa järjestettävä oikeudenmukainen ja avoin hankintamenettely;

Or. en
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17.2.2005 A6-0034/17

TARKISTUS 17
esittäjä(t): Sahra Wagenknecht GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
julkisen palvelun korvausten muodossa annettavasta valtiontuesta

Päätöslauselmaesitys

20 kohta

20. katsoo, että julkisen palvelun velvoitteesta maksettavan korvauksen vapauttamista 
ennakkoilmoitusvelvollisuudesta koskevan raja-arvon olisi oltava tarpeeksi korkea 
riittävän joustavuuden ja mahdollisimman vähäisen hallinnollisen taakan 
varmistamiseksi kilpailua tarpeettomasti vääristämättä; hyväksyy periaatteessa 
komission ehdottamat puitteet, eli pk-yrityksen standardimääritelmän ja korvauksen 
raja-arvon; suosittelee kuitenkin pk-yrityksiin sovellettavien viitemäärien 
kaksinkertaistamista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja ottaen huomioon niiden 
paikallisten julkisten palvelujen laajuuden ja moninaisuuden, joista maksetaan 
korvausta yleisen edun vuoksi;

Or. en


