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Het Vlaams Parlement,

– gehoord de interpellatie van de heer Johan Deckmyn, de repliek van verschillende
commissieleden en het antwoord van de heer Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw
en Plattelandsbeleid;
– gelet op:
1° het economische herstelplan van de Vlaamse Regering met 800 miljoen euro aangekondigde extra impuls voor het herstel van de Vlaamse economie;
2° het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP) van de Vlaamse Regering met 70
miljoen euro om de strijd tegen de negatieve impact van de crisis voort te zetten
en de arbeidsmarkt te laten inspelen op de aangekondigde transformatie van de
Vlaamse economie;
3° de aankondiging van een transformatiefonds voor de Vlaamse economie met 500
miljoen euro om grootschalige projecten te realiseren die in verschillende economische sectoren tot innovatieve doorbraken kunnen leiden;
– vraagt de Vlaamse Regering een gunstig omgevingskader te creëren voor onze ondernemingen door:
1° de nodige initiatieven te nemen om in overleg met alle betrokken actoren de
Vlaamse lokale fiscaliteit te rationaliseren en te uniformiseren, hetgeen zal leiden
tot een objectief meetbare vermindering van de aan die lokale fiscaliteit verbonden
administratieve lasten in zowel de publieke als de private sector;
2° de budgetten voor wetenschap en innovatie te verhogen, conform het advies 134
van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) over de beleidsnota
Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie 2009-2014 en de aanbevelingen van de
EWI-speurgids 2009, met de bedoeling de 1%-norm voor overheidsbestedingen in
onderzoek en ontwikkeling (O&O) te halen tegen 2014 (EWI: beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie).
Ivan SABBE
Lode VEREECK
Marc VANDEN BUSSCHE
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