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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat het cohesiebeleid van de EU een belangrijke bijdrage levert aan de Europese 
economie en de grootste communautaire bron van investeringen vormt;

2. wijst erop dat in de meest Europese landen de toegevoegde waarde van de bedrijfssector 
grotendeels door grote firma's wordt bepaald, en staat erop dat doelgerichte geografische 
steun niet van de bedrijfsgrootte mag afhangen, maar dat de kwaliteit en vereiste 
duurzaamheid van het project het enige criterium mogen zijn;

3. is van mening dat mogelijke steun in het kader van het cohesiebeleid in deze competitieve 
wereld een toegevoegde waarde kan betekenen voor bedrijven wanneer deze beslissen in 
welk werelddeel ze hun productiecapaciteiten willen ontwikkelen en naar welk werelddeel ze 
hun knowhow willen verhuizen;

4. onderschrijft de economische redenering achter een plaatsgebonden ontwikkelingsbeleid dat 
zijn wortels heeft in de fundamentele logica dat het belang van de minder ontwikkelde regio's 
in de Unie naar alle waarschijnlijkheid zal toenemen indien zij vergelijkbare 
concurrentievoordelen en degelijke stimulansen kunnen aanbieden; vraagt de Commissie 
daarom om lidstaten en regio's te ondersteunen bij hun streven naar een eigen beleid van 
investeringsstimulansen;

5. onderstreept dat hoge belastingen en staatsschulden de belangrijkste bekommernissen zijn 
voor bedrijven die in Europa investeren; zou zich in het bijzonder zorgen maken over elke 
poging om de vennootschapsbelasting te harmoniseren, wat onvermijdelijk de fiscale last in 
bepaalde lidstaten zou verhogen en zou verhinderen dat afzonderlijke regio's fiscaal 
competitief blijven;

6. benadrukt dat de Europese steden over enorme troeven beschikken en dat grootschalige 
infrastructuurprojecten en innovatieve bedrijvenparken in de steden de grootste 
aantrekkingskracht op investeerders uitoefenen; dringt er bij de lidstaten op aan om 
grootschalige investeringen in infrastructuur en technologie te doen om de leefbaarheid en 
concurrentiekracht van Europese steden te bevorderen.


