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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rámutat, hogy az EU kohéziós politikája jelentősen hozzájárul az európai gazdasághoz, és 
egyben a Közösség legnagyobb beruházási forrása;

2. hangsúlyozza, hogy az európai országok többségében a nagyvállalatok termelik az üzleti 
szféra hozzáadott értékének jelentős részét, és kitart amellett, hogy a földrajzi 
szempontból célzott támogatások esetében a vállalkozások méretét nem szabadna 
figyelembe venni, egyetlen szempontként ugyanis a projekt színvonalát és a kívánt 
fenntarthatóságát kell szem előtt tartani;

3. úgy véli, hogy a globális verseny világában a kohéziós politika keretében nyújtott 
támogatás lehetősége hozzáadott értéket kínál a vállalkozások számára annak 
eldöntésekor, hogy a világ mely régiójában fejlesszék működési kapacitásukat és hová 
helyezzék át saját know-how-jukat;

4. egyetért a helyszíni alapú fejlesztési politika mellett szóló gazdasági érvekkel; e politika 
azon alapvető elgondolásban gyökerezik, hogy az Unió kevésbé fejlett régiói iránti 
érdeklődés várhatóan növekedni fog, amennyiben képesek lesznek viszonylagos 
versenyelőnyt és határozott ösztönzőket kínálni; ebben az összefüggésben felkéri a 
Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat és a régiókat abban, hogy végrehajthassák 
saját beruházás-ösztönzési politikáikat;

5. hangsúlyozza, hogy az Európában befektető vállalatok egyebek mellett a magas adókat és 
az államadósságot tartják különösen aggasztónak; kimondottan nyugtalanítónak tartaná a 
társasági adó feltételeinek harmonizálására irányuló erőfeszítéseket, ami szükségszerűen 
magasabb adóterhet eredményezne néhány tagállamban, és megfosztaná az egyes régiókat
annak a lehetőségétől, hogy az adózás szempontjából versenyképesek maradjanak;

6. hangsúlyozza, hogy hatalmas erő rejlik az EU városaiban, és a nagyléptékű városi 
infrastrukturális projektek, illetve az innovatív üzleti parkok képviselik a legnagyobb 
vonzerőt a beruházások számára; sürgeti a tagállamokat, hogy gondoskodjanak 
nagyszabású infrastrukturális és technológiai beruházásokról annak érdekében, hogy 
élhetőbbé és versenyképesebbé tegyék Európa városait.


