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Písomné vyhlásenie v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu o výstavbe cesty Via Carpatia – strategickej dopravnej cesty východných 
regiónov EÚ1

1. Via Carpatia zohráva zásadnú úlohu pri podpore rastu vo východných regiónoch Únie, 
ktoré často čelia sociálno-ekonomickým ťažkostiam. Jej výstavba, údržba, modernizácia 
a rozvoj by prispeli k zníženiu rozdielov medzi úrovňami rozvoja regiónov EÚ 
prostredníctvom podpory vytvárania pracovných miest a konkurencieschopnosti. Posilnili 
by sa tým aj hospodárske a sociálne vzťahy so susednými krajinami EÚ, najmä v kontexte 
budúceho rozšírenia EÚ smerom na východ.

2. Tento cezhraničný projekt zahŕňajúci sedem európskych krajín (Litvu, Poľsko, Slovensko, 
Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko) a viac ako 35 regiónov je predpokladom 
lepšej integrácie všetkých siedmych členských štátov do jednotného trhu EÚ a podpory 
ich hospodárstva.

3. Z hľadiska dopravnej dostupnosti a prepojenosti sa Via Carpatia stala východnou hranicou 
EÚ a jej význam narástol, najmä z hľadiska bezpečnosti a stability celej EÚ.

4. Komisiu sa preto vyzýva, aby zohľadnila význam cesty Via Carpatia pre politiku EÚ 
v oblasti dopravy a preskúmala možnosť zahrnúť celú cestu do základnej siete TEN-T, 
čím by sa uľahčil prístup tohto projektu k finančným prostriedkom EÚ.

5. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii.

1 V súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 
väčšinou všetkých poslancov, sa uverejní v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 
adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.


