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Het Vlaams Parlement,
– gehoord de uiteenzetting van de heer Eric Van
Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO,
Landbouw en Media naar aanleiding van de
Beleidsbrief Een vernieuwend economisch
beleid voor Vlaanderen ;
– gelet op zowel hoofdstuk 7 van de Beleidsbrief
als op de Septemberverklaring van de Vlaamse
regering waarin wordt gesteld dat indien er vóór
1 november 1996 met de andere gewesten geen
akkoord zou worden bereikt over de verlaging
van de vennootschapsbelasting voor de Vlaamse
bedrijven, de Vlaamse regering bij voorkeur een
nieuwe fiscale maatregel zal uitwerken waarvoor geen toestemming van het Waalse en Brusselse Hoofstedelijke Gewest vereist is ;
– gelet op het feit dat er vóór de in de Beleidsbrief en in de Septemberverklaring genoemde
datum inderdaad geen akkoord werd bereikt ;
– overwegende evenwel dat deze fiscale maatregel belangrijke repercussies heeft op de begroting voor 1997 en dus het voorwerp dient uit te
maken van een parlementair debat ;
– overwegende dat een duurzame economische
groei, die absoluut nodig is voor een verhoging
van het arbeidsvolume, enkel tot stand kan worden gebracht wanneer het economisch beleid
ingebed wordt in een algemeen strategisch economisch kader, waarbij de rol en de taken van
de overheid duidelijk worden gedefinieerd en
omlijnd ;
– stelt evenwel vast dat dit kader in de Beleidsbrief nagenoeg volledig ontbreekt ;
– vraagt aan de Vlaamse regering
l° een strategisch economisch kader te creëren
dat leidt tot een duurzame versterking van
de economische groei en dat tevens toelaat
om de adequaatheid van elke individuele
economische maatregel te toetsen op middellange termijn, in het bijzonder met het
oog op
a) het verhogen van de concurrentiekracht
van de Vlaamse bedrijven, waarbij prioriteit dient te worden gegeven aan fiscale
instrumenten zodat de expansiesteun
geleidelijk kan worden afgebouwd en op
termijn uitsluitend kan worden aangewend voor het stimuleren van starters ;

b) de verbetering en de uitbouw van de
omgevingsfactoren van onze economie,
zoals het stimuleren van groei- en durfkapitaal, haven-, wegen- en telecommunicatieinfrastructuur, industrieterreinen, ... ;
c) de verlaging van de loonkosten ;
d) het wegwerken van overbodige activiteitsafremmende administratieve en regulerende verplichtingen ;
e) het efficiënter afstemmen van onderwijs
en vorming op de wensen en noden van
de Vlaamse economie in het algemeen en
op die van de arbeidsmarkt in het bijzonder ;
2° voor de eindstemming van de begroting 1997
in openbare vergadering een uitgewerkte fiscale maatregel, zoals aangekondigd in de
Beleidsbrief en in de Septemberverklaring,
ter bespreking aan het Vlaams Parlement
voor te leggen.
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