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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare 
la regiunea carpatică a UE1

1. Carpații sunt al doilea lanț muntos ca lungime din Europa și reprezintă o zonă geopolitică 
importantă, cu o bogată cultură și biodiversitate, care adăpostește un patrimoniu unic și 
resurse de mediu excepționale. După extinderea UE, regiunea a devenit frontiera de est a 
UE și a căpătat o importanță strategică pentru stabilitatea întregii Uniuni.

2. Totuși, ea continuă să fie zona din UE cu cele mai mari deficiențe în domeniul 
infrastructurii de transport și al competitivității; ea se confruntă cu probleme cum ar fi 
abandonarea terenurilor, migrația la scară largă din cauza lipsei perspectivelor de carieră, 
despădurirea, poluarea mediului, supraexploatarea resurselor naturale și decalajele în 
materie de dezvoltare.

3. Deși Carpații îndeplinesc criteriile pentru strategiile macroregionale, regiunea nu este 
inclusă în aceste strategii de cooperare și continuă să fie marginalizată.

4. Regiunea are nevoie chiar acum de infrastructură de transport, de investiții în domeniul 
mediului și de sprijin pentru antreprenoriat, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea 
durabilă și turism pentru a se asigura realizarea unei creșteri inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii.

5. O strategie macroregională ar aduce o valoare adăugată reală și ar consolida coeziunea 
economică, socială și teritorială.

6. Prin urmare, Comisia este invitată să ia măsuri mai concrete în regiunea carpatică în 
vederea stabilirii unei strategii macroregionale.

7. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în 
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 
Parlamentul.


