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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da kohezijska politika EU pomembno prispeva k evropskemu gospodarstvu in je 
največji vir naložb Skupnosti;

2. poudarja, da velika podjetja v večini evropskih držav ustvarjajo velik delež dodane 
vrednosti poslovnega sektorja, in vztraja, da velikost podjetja ne bi smela biti pomembna 
za geografsko usmerjeno podporo, saj bi edino merilo moralo biti kakovost in zahtevana 
trajnostnost projekta;

3. meni, da možnost podpore kohezijske politike v svetovni konkurenci zagotavlja dodano 
vrednost za podjetja pri odločanju, v katerem območju sveta razvijati svoje zmogljivosti 
delovanja in kam prenesti svoje znanje in izkušnje;

4. podpira gospodarsko utemeljitev lokalne razvojne politike, ki izhaja iz osnovne logike, da 
se bo interes manj razvitih območij Unije verjetno povečal, če bodo zmožna ponuditi 
primerjalne konkurenčne prednosti in trdne sklope spodbud; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj podpre države članice in regije pri izvajanju njihovih politik naložbenih 
spodbud;

5. poudarja, da so visoki davki in javni dolg med ključnimi skrbmi, ki jih navajajo podjetja, 
ki vlagajo v Evropi; zlasti bi bil zaskrbljen zaradi kakršnih koli prizadevanj za 
usklajevanje pogojev davka od dobička pravnih oseb, ki bi neizogibno povzročila višje 
davčno breme v nekaterih državah članicah in ki ne bi dopustila posameznim regijam, da 
ohranijo davčno konkurenčnost;

6. poudarja, da ima EU veliko moč v svojih mestih in da so veliki projekti mestne 
infrastrukture in inovativni poslovni parki najprivlačnejši za naložbe; poziva države 
članice, naj zagotovijo obsežne naložbe v infrastrukturo in tehnologijo, da bi tako 
izboljšale življenjske razmere v evropskih mestih in njihova konkurenčnost.


