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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Destaca que a política de coesão da UE contribui significativamente para a economia 
europeia e representa a maior fonte de investimento da Comunidade;

2. Sublinha que, na maioria dos países europeus, as grandes empresas geram uma parte 
significativa do valor acrescentado do setor empresarial e insiste que, para um apoio 
geograficamente direcionado, a dimensão da empresa não deve ser relevante, dado que o 
único critério deve ser a qualidade e a sustentabilidade exigida do projeto;

3. Considera que, no mundo da concorrência global, a possibilidade de apoio da política de 
coesão constitui um valor acrescentado para as empresas ao decidirem em que região do 
mundo irão desenvolver as suas capacidades operacionais e para onde irão transferir os 
seus conhecimentos técnicos;

4. Subscreve a lógica económica de uma política de desenvolvimento com base na 
localização assente na lógica fundamental segundo a qual o interesse das regiões menos 
desenvolvidas da União poderá aumentar, caso estas sejam capazes de oferecer vantagens 
comparativas e competitivas, bem como sólidos pacotes de incentivos; neste contexto, 
insta a Comissão a apoiar os Estados-Membros e as regiões na prossecução das suas 
próprias políticas de incentivos ao investimento;

5. Sublinha que os impostos elevados e a dívida pública se encontram entre as principais 
preocupações identificadas pelas empresas que investem na Europa; estará 
particularmente atenta a qualquer esforço de harmonização das condições em matéria de 
impostos sobre as sociedades, que daria, inevitavelmente, azo a uma maior carga fiscal em 
alguns Estados-Membros, impedindo que as regiões permanecessem fiscalmente 
competitivas;

6. Destaca que a UE goza de uma enorme força nas cidades e que os grandes projetos de 
infraestruturas urbanas e parques empresariais constituem uma das formas mais eficazes 
de atrair investimento; insta os Estados-Membros a realizarem investimentos de grande 
escala em infraestruturas e tecnologia com vista a melhorar as condições de vida e a 
competitividade das cidades da Europa.


