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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że polityka spójności UE wnosi istotny wkład do europejskiej gospodarki i 
stanowi największe źródło inwestycji Wspólnoty;

2. zwraca uwagę, że w większości krajów europejskich duże przedsiębiorstwa wytwarzają 
istotną część wartości dodanej sektora przedsiębiorczości, oraz apeluje o to, aby na 
potrzeby udzielania wsparcia według kryterium geograficznego nie miała znaczenia 
wielkość przedsiębiorstwa, ponieważ jedynym warunkiem powinna być jakość i 
wymagana trwałość przedsięwzięcia;

3. uważa, że w świecie powszechnej konkurencji dostępność wsparcia w ramach polityki 
spójności zapewnia wartość dodaną przedsiębiorstwom, gdy decydują one, w którym 
regionie świata rozwinąć swoją działalność i gdzie przenieść swoją wiedzę fachową;

4. popiera gospodarcze uzasadnienie opartej na lokalizacji polityki rozwojowej 
zakorzenionej w zasadniczej koncepcji, zgodnie z którą korzyść dla mniej rozwiniętych 
regionów Unii może się zwiększyć, jeżeli będą one w stanie zapewnić przewagę 
konkurencyjną i komparatywną oraz solidne zachęty; w tym kontekście domaga się, aby 
Komisja wsparła państwa członkowskie i regiony w dalszej realizacji ich polityki 
proinwestycyjnej;

5. zaznacza, że do najważniejszych problemów wskazywanych przez przedsiębiorstwa 
inwestujące w Europie należą wysokie podatki i dług publiczny; byłby szczególnie 
zaniepokojony wszelkimi próbami ujednolicenia warunków opodatkowania osób 
prawnych, co nieuchronnie przyniosłoby większe obciążenie podatkowe w niektórych 
państwach członkowskich, a część regionów pozbawiłoby dotychczasowej 
konkurencyjności podatkowej;

6. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą UE są jej miasta oraz że duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne na obszarach miejskich i innowacyjne kompleksy biurowe wykazują 
największą moc przyciągania inwestycji; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia 
zakrojonych na dużą skalę inwestycji w infrastrukturę i technologię, aby zwiększyć 
atrakcyjność mieszkaniową i konkurencyjność europejskich miast.


