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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că politica de coeziune a UE contribuie în mod semnificativ la economia 
europeană și reprezintă una dintre cele mai mari surse comunitare de investiții;

2. subliniază că în majoritatea țărilor europene societățile mari generează o parte importantă 
din valoarea adăugată a sectorului de afaceri și insistă asupra faptului că, pentru susținere 
axată pe criterii geografice, dimensiunea întreprinderilor nu ar trebui să conteze, deoarece 
singurul criteriu ar trebui să fie calitatea și caracterul durabil necesar al proiectului;

3. consideră că într-o lume a concurenței globale o opțiune de susținere acordată în cadrul 
politicii de coeziune asigură valoare adăugată societăților atunci când acestea decid în care 
regiune din lume să își dezvolte capacitățile operaționale și unde să își transfere know-
how-ul;

4. aprobă argumentarea economică a unei politici de dezvoltare locale bazate pe logica 
fundamentală că este posibil să crească interesul pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale 
Uniunii, dacă acestea pot oferi avantaje competitive comparative, precum și seturi ferme 
de stimulente; în acest context solicită Comisiei să susțină statele membre și regiunile în 
continuarea propriilor politici de stimulare a investițiilor;

5. subliniază faptul că impozitele mari și datoria publică se numără printre principalele 
îngrijorări identificate de societățile care investesc în Europa; ar fi foarte îngrijorat de 
orice efort de armonizare a condițiilor de impozitare a corporațiilor care, în mod 
inevitabil, ar da naștere unei sarcini fiscale mai mari în unele state membre și ar nega 
menținerea competitivității fiscale a unor regiuni individuale;

6. subliniază faptul că UE deține o forță enormă în orașele sale și că proiectele majore de 
infrastructură urbană și parcurile de afaceri inovatoare reprezintă un puternic punct de 
atracție pentru investiții; îndeamnă statele membre să asigure investiții importante în 
infrastructură și tehnologie pentru a îmbunătăți sustenabilitatea și competitivitatea orașelor 
europene.


