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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по икономически и 
парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава, че политиката на сближаване на ЕС има значителен принос за 
европейската икономика и е най-големият източник на инвестиции в Общността;

2. подчертава, че в повечето европейски държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от големите предприятия и настоява, че при 
подкрепата, насочена към определени географски райони, размерът на 
предприятието не следва да се взема предвид, тъй като единственият критерий би 
следвало да е качеството и необходимата устойчивост на проекта;

3. счита, че в съвременния свят на глобална конкуренция възможността за подкрепа от 
политиката на сближаване се възприема като добавена стойност от предприятията, 
когато решават в кой регион на света да развият оперативния си капацитет и къде да 
прехвърлят своето ноу-хау;

4. подкрепя икономическата обосновка за прилагане на ориентирана към местните 
условия политика за развитие, в основата на която стои идеята, че интересът към 
по-слабо развитите региони на Съюза може да се увеличи, ако те са в състояние да 
предложат конкурентни сравнителни предимства, както и стабилен набор от 
стимули; в този контекст призовава Комисията да подкрепи държавите членки и 
регионите, за да развиват собствени политики за стимулиране на инвестициите;

5. подчертава, че високите данъци и държавният дълг са сред основните притеснения 
на предприятията, които инвестират в Европа; би бил силно разтревожен от всеки 
опит за хармонизиране на условията за облагане с корпоративен данък, което 
неизбежно би довело до увеличаване на данъчната тежест в някои държави членки и 
би отнело възможността на отделните региони да останат конкурентоспособни в 
данъчно отношение;

6. подчертава, че ЕС притежава изключителен потенциал в градовете си и че големите 
проекти за градска инфраструктура и иновативни бизнес паркове са най-
привлекателни за инвестиции; настоятелно призовава държавите членки да осигурят 
широкомащабни инвестиции в инфраструктурата и технологиите, за да подобрят 
условията на живот и конкурентоспособността на европейските градове.


