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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti EÚ predstavuje významný prínos pre európske 
hospodárstvo a je najväčším zdrojom investícií v Spoločenstve;

2. zdôrazňuje, že veľké podniky vytvárajú vo väčšine európskych krajín zásadnú časť 
pridanej hodnoty podnikateľského sektora, a trvá na tom, že pri poskytovaní geograficky 
zameranej podpory by sa nemala zohľadňovať veľkosť podniku, ale jediným kritériom by 
mala byť kvalita a požadovaná udržateľnosť projektu;

3. domnieva sa, že možnosť podpory v rámci politiky súdržnosti poskytuje v celosvetovej 
konkurencii pridanú hodnotu pre podniky, ktoré sa rozhodujú, v ktorej časti sveta 
vybudovať prevádzkové kapacity a kam preniesť know-how;

4. podporuje hospodársky zreteľ lokalizovanej rozvojovej politiky, ktorá vychádza zo 
základnej logiky, že záujem o menej rozvinuté regióny EÚ by sa zvýšil, ak by tieto 
regióny mohli poskytnúť konkurenčne porovnateľné výhody, ako aj spoľahlivé stimuly; 
v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby podporovala členské štáty a regióny pri 
uskutočňovaní ich vlastných politík investičných stimulov;

5. zdôrazňuje, že medzi hlavné dôvody obáv spoločností investujúcich v Európe patria 
vysoké dane a vysoký verejný dlh; mimoriadne by ho znepokojilo úsilie o harmonizáciu 
podmienok dane z príjmu právnických osôb, ktorá by v niektorých členských štátoch 
nevyhnutne zvýšila finančnú záťaž a zabránila niektorých regiónom udržať si fiškálnu 
konkurencieschopnosť;

6. zdôrazňuje, že mimoriadne silnou stránkou EÚ sú mestá a že najväčším lákadlom pre 
investície sú významné projekty mestskej infraštruktúry a inovačné priemyselné parky; 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili rozsiahle investície do infraštruktúry a technológií 
s cieľom zvýšiť kvalitu života v európskych mestách a ich konkurencieschopnosť.


