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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-politika ta’ koeżjoni tal-UE tagħti kontribut importanti lill-ekonomija 
Ewropea u hija l-akbar sors ta’ investiment tal-Komunità; 

2. Jenfasizza li f’ħafna pajjiżi Ewropej, ditti kbar jiġġeneraw parti sostanzjali tal-valur 
miżjud tas-settur tal-kummerċ, u jinsisti li għal appoġġ immirat ġeografikament, id-daqs 
tal-intrapriża m’għandux jimporta, minħabba li l-unika kriterju għandu jkun il-kwalità u s-
sostenibbiltà meħtieġa tal-proġett;

3. Jemmen li fid-dinja ta’ kompetizzjoni globali, għażla ta’ appoġġ tal-politika ta’ koeżjoni 
tipprovdi valur miżjud għall-kumpaniji meta jiddeċiedu f’liema reġjun tad-dinja 
għandhom jiżviluppaw il-kapaċitajiet operazzjonali tagħhom u fejn għandhom 
jittrasferixxu l-għarfien tagħhom;

4. Japprova r-raġunament ekonomiku ta’ politika ta’ żvilupp ibbażata fuq il-post, imsejsa fuq 
il-loġika fundamentali li l-interess tar-reġjuni l-anqas żviluppati tal-Unjoni x’aktarx  li se 
jiżdied, jekk ikunu kapaċi joffru vantaġġi komparattivi kompetittivi kif ukoll settijiet sodi 
ta’ inċentivi; f'dan il-kuntest jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri u r-
reġjuni biex isegwu l-politiki ta’ inċentivi ta’ investiment tagħhom stess;

5. Jissottolinja li taxxi għoljin u dejn pubbliku huma fost il-preokkupazzjonijiet prinċipali 
identifikati minn kumpaniji li jinvestu fl-Ewropa; ikun jinsab partikolarment imħasseb 
dwar kwalunkwe sforz biex jiġu armonizzati l-kundizzjonijiet tat-taxxa fuq il-kumpaniji li 
inevitabbilment jagħtu lok għal piż fiskali iktar qawwi f’xi Stati Membri, u ma 
jippermettix lil reġjuni individwali li jibqgħu kompetittivi fiskalment;

6. Jenfasizza li l-UE għandha saħħa enormi fil-bliet tagħha, u li proġetti kbar ta’ 
infrastruttura urbana, u business parks innovattivi, jipprovdu l-aktar attrazzjoni qawwija 
għall-investiment; iħeġġeġ lill-Istati Membri jipprovdu investimenti fuq skala kbira fl-
infrastruttura u t-teknoloġija sabiex itejbu l-kwalità tal-ambjent ta’ ħajja u l-kompetittività 
tal-bliet tal-Ewropa.


