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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων της Κοινότητας·

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες δημιουργούν 
σημαντικό μέρος της προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού τομέα και επιμένει ότι, 
όσον αφορά την παροχή γεωγραφικά στοχευμένης στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται 
βαρύτητα στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα και μοναδικό κριτήριο: την ποιότητα 
και την απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

3. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού, η επιλογή στήριξης μέσω της 
πολιτικής συνοχής προσδίδει προστιθέμενη αξία στις εταιρείες όταν καλούνται να 
αποφασίσουν σε ποια περιοχή του κόσμου θα δραστηριοποιηθούν και πού θα μεταφέρουν 
την τεχνογνωσία τους·

4. εγκρίνει την οικονομική λογική μιας αναπτυξιακής πολιτικής με τοπική διάσταση που 
εδράζεται στη θεμελιώδη λογική ότι το ενδιαφέρον των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιφερειών της Ένωσης πιθανότατα θα αυξηθεί αν είναι σε θέση να προσφέρουν 
ανταγωνιστικά συγκριτικά πλεονεκτήματα καθώς και σειρά ισχυρών κινήτρων· σε αυτό 
το πλαίσιο, ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για να 
εφαρμόσουν τις δικές τους πολιτικές επενδυτικών κινήτρων·

5. υπογραμμίζει ότι οι υψηλοί φόροι και το μεγάλο δημόσιο χρέος συγκαταλέγονται μεταξύ 
των βασικών ανησυχιών που εκφράζουν οι εταιρείες οι οποίες επενδύουν στην Ευρώπη· 
εκφράζει την ανησυχία της για οποιαδήποτε προσπάθεια εναρμόνισης των καθεστώτων 
εταιρικής φορολόγησης, γεγονός που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε μεγαλύτερη 
φορολογική επιβάρυνση σε ορισμένα κράτη μέλη και δεν θα επέτρεπε σε μεμονωμένες 
περιφέρειες να παραμείνουν φορολογικά ανταγωνιστικές·

6. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τεράστια δυναμική στις πόλεις της και ότι τα σημαντικά έργα 
αστικής υποδομής καθώς και τα καινοτόμα επιχειρηματικά πάρκα προσφέρουν τα πιο 
ισχυρά επενδυτικά κίνητρα· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν 
μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία προκειμένου να βελτιώσουν τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των πόλεων της Ευρώπης·


