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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare 
la construirea Viei Carpathia, un coridor de transport strategic pentru regiunile din 
estul UE1

1. Coridorul de transport Via Carpathia joacă un rol esențial în stimularea creșterii în 
regiunile din estul Uniunii, care adeseori se confruntă cu dificultăți socioeconomice. 
Construcția, întreținerea, modernizarea și dezvoltarea acestui coridor ar contribui la 
reducerea diferențelor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor UE prin promovarea 
creării de locuri de muncă și a competitivității. Acesta ar consolida, de asemenea, relațiile 
economice și sociale cu țările vecine ale UE, în special în contextul viitoarei extinderi a 
UE către est.

2. Acest proiect transfrontalier, care implică șapte țări europene (Lituania, Polonia, Slovacia, 
Ungaria, România, Bulgaria și Grecia) și peste 35 de regiuni, reprezintă o condiție 
prealabilă pentru o mai bună integrare a tuturor celor șapte state membre în piața comună 
a UE și pentru stimularea economiilor acestora.

3. În ceea ce privește accesibilitatea și conectivitatea transporturilor, Via Carpathia a devenit 
frontiera estică a UE, iar importanță sa a crescut, în special pentru securitatea și 
stabilitatea întregii UE. 

4. Prin urmare, Comisia este invitată să analizeze importanța Viei Carpathia în politica UE în 
domeniul transporturilor și să ia în considerare posibilitatea de a include întregul coridor 
de transport în cadrul rețelei de bază TEN-T și, prin urmare, să faciliteze accesul la 
fondurile UE.

5. 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.


