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17.2.2005 A6-0034/10

ÄNDRINGSFÖRSLAG 10
från Sahra Wagenknecht och Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen 

Betänkande A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse

Förslag till resolution

Punkt 1

1. Europaparlamentet inser vikten av offentliga tjänster och tillhandahållandet av dessa 
för att främja social, ekonomisk och territoriell sammanhållning inom 
Europeiska unionen. Europaparlamentet kritiserar skarpt fördomarna mot staten 
som tillhandahållare av tjänster i allmänt intresse och kräver att offentliga 
nyttigheter skall förvaltas av den offentliga sektorn.

Or. en
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 11
från Sahra Wagenknecht och Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen 

Betänkande A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse

Förslag till resolution

Punkt 2a (ny)

2a. Europaparlamentet betonar att den pågående liberaliseringsprocessen av offentliga 
försörjningstjänster inte åstadkommit några synliga fördelar i fråga om pris, 
kvalitet eller minskade offentliga utgifter. Konsumenter och 
användarorganisationer har tvärtemot rapporterat prisökningar, minskad kvalitet 
på tjänsterna och ökade kostnader för tillhandahållandet. Parlamentet anser 
dessutom att denna process bidrar till att jobb går förlorade och att privata monopol 
skapas.

Or. en
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 12
från Sahra Wagenknecht för GUE/NGL-gruppen 

Betänkande A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse

Förslag till resolution

Modifieringsförslag 2
Förslag till beslut

Artikel 1, led i

i) Ersättning för offentliga tjänster som 
beviljats företag med en årlig omsättning 
exklusive skatt på mindre än (–)[*] 
sammanlagt under de två räkenskapsåren 
före det år då tjänsten av allmänt ekonomiskt 
intresse tilldelades och med en årlig 
ersättning för att tillhandahålla tjänsten i 
fråga på mindre än (–)[**]. Det sistnämnda 
tröskelvärdet kan fastställas genom ett årligt 
genomsnitt som motsvarar nuvärdet av den 
ersättning som beviljats under 
avtalsperioden eller under en period på fem 
år. För kreditinstitut ersätts tröskelvärdet på 
(–) av ett tröskelvärde på (–)[***] av den 
totala balansomslutningen. [Dessa belopp 
fastställs slutgiltigt med hänsyn till de 
synpunkter som inkommit i samband med 
samrådet.]

i) Ersättning för offentliga tjänster som 
beviljats företag med en årlig omsättning 
exklusive skatt på mindre än 
100 miljoner euro sammanlagt under de två 
räkenskapsåren före det år då tjänsten av 
allmänt ekonomiskt intresse tilldelades och 
med en årlig ersättning för att tillhandahålla 
tjänsten i fråga på mindre än 
30 miljoner euro. Det sistnämnda 
tröskelvärdet kan fastställas genom ett årligt 
genomsnitt som motsvarar nuvärdet av den 
ersättning som beviljats under 
avtalsperioden eller under en period på fem 
år. För kreditinstitut ersätts tröskelvärdet på 
50 miljoner euro av ett tröskelvärde på 
800 miljoner euro av den totala 
balansomslutningen.

Or. en
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 13
från Sahra Wagenknecht för GUE/NGL-gruppen 

Betänkande A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse

Förslag till resolution

Modifieringsförslag 11
Förslag till beslut

Artikel 7a (ny)

Artikel 7a
Detta beslut skall vara giltigt i fyra år efter 
ikraftträdandet. En förlängning av beslutet 
skall grundas på en översyn som skall 
göras av kommissionen på grundval av 
uppgifter från medlemsstaterna. Den 
relevanta informationen skall 
tillhandahållas Europaparlamentet.

Or. en
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 14
från Sahra Wagenknecht för GUE/NGL-gruppen 

Betänkande A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse

Förslag till resolution

Modifieringsförslag 22
Gemenskapens rambestämmelser

Punkt 24

24. Dessa rambestämmelser börjar gälla när 
de offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning. De upphör att gälla den 
31 december 2007. Kommissionen kan, efter 
samråd med medlemsstaterna, ändra dessa 
rambestämmelser före den 
31 december 2007 av viktiga skäl som 
hänger samman med utvecklingen av den 
gemensamma marknaden.

24. Dessa rambestämmelser börjar gälla när 
de offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning. De upphör att gälla fyra år 
efter ikraftträdandet. Kommissionen kan, 
efter samråd med medlemsstaterna, ändra 
dessa rambestämmelser innan de löper ut av 
viktiga skäl som hänger samman med 
utvecklingen av den gemensamma 
marknaden. En förlängning av beslutet 
skall grundas på en översyn som skall 
göras av kommissionen på grundval av 
uppgifter från medlemsstaterna. Den 
relevanta informationen skall 
tillhandahållas Europaparlamentet.

Or. en
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 15
från Sahra Wagenknecht för GUE/NGL-gruppen 

Betänkande A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse

Förslag till resolution

Skäl Q

Q. De tjänster för vilka ersättning eller statligt stöd får beviljas enligt den förslagna 
ordningen, skall anförtros genom ett rättvist och öppet anbudsförfarande om det krävs 
enligt lag.

Or. en
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 16
från Sahra Wagenknecht för GUE/NGL-gruppen 

Betänkande A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse

Förslag till resolution

Punkt 19

19. Europaparlamentet insisterar på att i de fall då statligt stöd får beviljas för tjänster av 
allmänt intresse skall sådana tjänster fortfarande vid behov bli föremål för ett rättvist 
och öppet anbudsförfarande, varvid beloppet för det statliga stödet skall fastställas 
objektivt.

Or. en
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 17
från Sahra Wagenknecht för GUE/NGL-gruppen 

Betänkande A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse

Förslag till resolution

Punkt 20

20. Europaparlamentet anser att tröskelvärdet för undantag från kravet på 
förhandsanmälan för ersättning för offentliga tjänster skall vara så högt att det 
garanterar tillräcklig flexibilitet och minimal administrativ börda utan att i onödan 
snedvrida konkurrensen och ställer sig i princip bakom de hänvisningar som 
kommissionen föreslår, det vill säga standarddefinitionen av små och medelstora 
företag och tröskelvärdet för ersättning. Parlamentet rekommenderar dock att 
referensbeloppen som tillämpas på små och medelstora företag skall fördubblas för 
att uppnå dessa målsättningar och på grund av spännvidden och mångfalden i de 
lokala offentliga tjänster för vilka ersättning ges i allmänheten intresse.

Or. en


