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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att EU:s sammanhållningspolitik i hög grad bidrar till den 
Europeiska ekonomin och är gemenskapens största investeringskälla.

2. Europaparlamentet understryker att stora företag svarar för en väsentlig del av 
företagssektorns mervärde i de flesta europeiska länder. Vidare insisterar parlamentet på 
att företagets storlek inte ska ha någon betydelse för geografiskt riktat stöd, eftersom det 
enda kriteriet bör vara projektets kvalitet och kravet på att projektet ska vara hållbart.

3. Europaparlamentet anser att en möjlighet till stöd inom ramen för 
sammanhållningspolitiken ger ett mervärde för företagen, i en värld med global 
konkurrens, när de beslutar om i vilken del av världen de ska utveckla sina verksamheter 
och vart de ska överföra sina kunskaper.

4. Europaparlamentet stöder den ekonomiska principen om en lokalt baserad 
utvecklingspolitik med rötter i grundtanken att intresset för de mindre utvecklade 
regionerna i EU troligen skulle öka om de hade möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga 
komparativa fördelar samt starka incitament. I detta sammanhang uppmanar parlamentet 
kommissionen att stödja medlemsstater och regioner i fullföljandet av de egna strategierna 
för investeringsincitament.

5. Europaparlamentet understryker att höga skatter och statsskulder är centrala frågor för 
företag som investerar i Europa. Parlamentet är särskilt bekymrat över eventuella åtgärder 
för att harmonisera villkoren för företagsskatt, vilket oundvikligen skulle leda till en större 
skattebörda i vissa medlemsstater och skulle göra det omöjligt för enskilda regioner att 
vara skattemässigt konkurrenskraftiga.

6. Europaparlamentet betonar att EU har en enorm styrka i sina städer och att stora urbana 
infrastrukturprojekt samt innovativa företagsparker utgör största dragningskraften för 
investeringar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra stora investeringar i 
infrastruktur och teknik för att förbättra livsmiljön i och konkurrenskraften för Europas 
städer.


