
PA\894580CS.doc PE483.789v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro regionální rozvoj

2011/2288(INI)

5. 3. 2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro regionální rozvoj

pro Hospodářský a měnový výbor

k atraktivnosti investování v Evropě
(2011/2288(INI))

Navrhovatel: Oldřich Vlasák



PE483.789v01-00 2/3 PA\894580CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\894580CS.doc 3/3 PE483.789v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na to, že politika soudržnosti EU výrazně přispívá k evropskému hospodářství 
a je největším zdrojem investic ve Společenství;

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve většině evropských zemí podstatnou část přidané 
hodnoty podnikatelského sektoru, a trvá na tom, že podpora zaměřená na určité zeměpisné 
oblasti by měla být poskytována nezávisle na velikosti podniku a jediným kritériem by 
měla být kvalita a požadovaná udržitelnost daného projektu;

3. věří, že ve světě globální konkurence poskytuje volba podporovat politiku soudržnosti 
obchodním společnostem přidanou hodnotu při rozhodování, v jaké části světa budou 
rozvíjet své provozní kapacity a kam přesunou své know-how;

4. podporuje hospodářské odůvodnění místně definované rozvojové politiky, které je 
zakotveno v základním principu, že pokud budou nejméně rozvinuté regiony EU schopny 
nabídnout konkurenční porovnatelné výhody, jakož i jasný soubor pobídek, jejich 
atraktivita pravděpodobně vzroste; v této souvislosti žádá Komisi, aby podpořila členské 
státy a regiony v provádění jejich vlastních politik investičních pobídek;

5. zdůrazňuje, že vysoké daně a veřejný dluh patří mezi hlavní příčiny obav společností, 
které v Evropě investují; vyjadřuje znepokojení nad jakýmikoli snahami o harmonizaci 
podmínek týkajících se daně z příjmu právnických osob, která by v některých členských 
státech nevyhnutelně zvýšila daňovou zátěž, a zabránila tak jednotlivým regionům, aby si 
zachovaly daňovou konkurenceschopnost;

6. zdůrazňuje, že silnou stránkou EU jsou velká města a že nejpřitažlivější oblastí pro 
investice jsou rozsáhlé projekty v oblasti městské infrastruktury a inovativních 
podnikatelských parků; naléhavě vyzývá členské státy, aby ve velkém měřítku investovaly 
do infrastruktury a technologií, a zlepšily tak obyvatelnost a konkurenceschopnost 
evropských metropolí.


