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BUKAREST MÉG ELKERÜLHETI A HIÁNY MIATTI BRÜSSZELI SZANKCIÓT

Rejtett aknák kerülnek elő 
Sorra kerülnek elő a román 
költségvetésben a megbuk-
tatott szociáldemokrata 
kormány „pénzügyi ügyes-
kedései”, a „rejtett aknák”, 
így az utolsó költségvetés-ki-
egészítés az Európai Uni-
óban előírt 3 százalék fölé 
viszi a költségvetési hiányt 
– értékelt megkeresésünkre 
Winkler Gyula. Az európai 
parlamenti képviselő úgy 
véli, ha az új kormány ko-
moly érvekkel megindokol-
ja, hogy miért van szükség 
a határérték átlépésére, 
Brüsszel részéről elkerülhe-
tők a komoly szankciók.

 » BÍRÓ BLANKA

A z már biztos, hogy idén 
lényegesen meghaladja 
a maastrichti szerződés-

be foglalt, a hazai össztermék 
(GDP) 3 százalékának megfelelő 
összeget a román állami költség-
vetés hiánya, a nemrég beikta-
tott liberális kormány illetékesei 
pedig egyelőre azt sem zárják ki, 
hogy jövőre is a kritikus szint fölé 
kúszik a büdzsé defi citje. Márpe-
dig 3 százalékosnál nagyobb hi-
ány esetén az Európai Bizottság 
kötelezettségszegési eljárást in-
díthat Románia ellen, és forrás-
megvonásokat foganatosíthat. 
Winkler Gyula RMDSZ-es euró-
pai parlamenti képviselő szerint 
nem kell rögtön a legrosszabb 
forgatókönyvre gondolni, ugyan-
is tapasztalata szerint ha Brüsz-
szel jó szándékot és akaratot lát 
a tagállamok kormánya részéről 
a helyzet rendezésére, úgy „meg-
kegyelmez”.

Sejthető volt a baj
„Önmagában a nagy gond az, 
hogy magas a költségvetési hi-
ány, az viszont másodlagos, 
hogy mi lesz az Európai Unió vá-
lasza” – fogalmazta meg a Kró-
nika megkeresésére az erdélyi 
politikus. Felidézte, már ebben 

az évben elég sok fi gyelmez-
tetést kapott az ország. Hiszen 
eleve törvénytelen, hogy jelentős 
késéssel fogadták el az állami 
költségvetést, a közpénzügyek 
törvénye ugyanis szabályozza, 
hogy a büdzsét az előző év utol-
só napjáig a parlamentnek meg 
kell szavaznia. A költségvetés 
felépítésével is gondok voltak, 
mint Winkler is emlékeztetett, 
a Pénzügyi Tanács fi gyelmez-
tetett, hogy a bevételi oldalt túl 
optimistára szabták, a gazdasági 
növekedést és a makrogazdasági 
számokat is túl lazán becsülték 
meg, és utólag kiderült, hogy 
megalapozott volt az aggodalom.

Az új kormány most fedezi fel a 
rejtett pénzügyi aknákat, példá-
ul azt, hogy a tavaly december-
ben esedékes nyugdíjak egy ré-
szét csak idén januárban fi zette 
ki a volt kormány, az áfát három 
hónapos késéssel fi zetik vissza. 
„A szociáldemokrata kormány 
ezekkel a kis pénzügyi ügyeske-
désekkel kihúzta, de nagy ára 
volt annak, hogy a szociális ki-
adásokra – nyugdíjakra, bérekre 
– összpontosítottak, mert az inf-
rastrukturális beruházások két 
éve alacsony szinten maradtak” 
– részletezte a politikus.

Homályban a jövő
Szerinte még kérdéses, hogy jö-
vőre milyen büdzsét alkot meg az 
új kormány, ez folyamatban van, 
ám reméli, hogy még december-
ben a parlament elé terjesztik, 
így karácsony és újév között meg 
is szavazhatja a törvényhozás. 
Akkor derül ki, hogy a jövő esz-
tendei költségvetésnek milyen 
paraméterei lesznek, sikerül-e 
az Európai Unióban szabályos 3 
százalék alatt tartani a defi citet, 
és ennek milyen ára lesz.

Winkler Gyula hangsúlyozta, 
a költségvetés kidolgozása poli-
tikai döntés, a kormány választ-
hatja azt, hogy olyan megszorító 
büdzsét alkot, amely betartja az 
EU 3 százalékos szabályát, vagy 
megkockáztatja, hogy az EU kö-
telezettségszegési eljárást indít, 
de lehetővé teszi a szociális vál-
lalások mellett a gazdasági fejlő-

dést, biztosítva az infrastruktu-
rális fejlesztéseket. Ezt a döntést 
a kormányzó politikusoknak kell 
meghozniuk, majd szükség lesz 
a parlamenti támogatásra.

Elkerülhetők a komolyabb 
szankciók
Az EP-képviselő kérdésünkre 
arra is rámutatott, hogy ameny-
nyiben az Európai Bizottság el 
is indítja a kötelezettségszegési 
eljárást, azt el lehet halasztani, 
a kormány képviselői – a pénz-
ügyminiszter, a miniszterelnök 
– Brüsszelben elmagyarázhat-
ják, miért van szükség a túllé-
pésre, és kötelezettséget vállal-
hatnak, hogy a következőkben 
átláthatóbb módon fogadják 
el a költségvetést. Például sza-
vatolhatják, hogy nem zajlik 
majd a „barátoknak költségve-
tési pénzt” jellegű osztogatás, 
ami a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) esetében bevált gyakorlat 
volt. „Ilyen érvekkel, hogy az új 
jobboldali kormány Európa felé 
akarja közelíteni a gazdaságot, 
józanul próbál gazdálkodni, a 
kötelezettségszegési procedúra 
halasztható, illetve enyhíthető” 
– fejtette ki Winkler Gyula. Mint 
részletezte, a folyamat több lé-
pésből áll, elsőként az Európai Bi-
zottság fi gyelmezteti a kormányt, 
erre kap egy hivatalos választ, 
majd elkezdődnek a tárgyalá-
sok. Ha a kormány kidolgoz egy 
ütemtervet, bemutat az EB-nek 
egy intézkedéslistát, a folyamat 
ebben a stádiumban lezárható. 
Viszont ha az egyeztetések során 
nem sikerül kompromisszumot 
kötni, a kormány nem ismeri el a 
kötelezettségszegés tényét, nem 
fogadja el a brüsszeli testület 
érveit, akkor az ügy az Európai 
Bíróságra kerül, amely eldönti, 
kinek van igaza, és milyen lé-
péseket lát indokoltnak. „Eddig 
még sok lépés van, megvan a 
kockázata, hogy elkezdődhet a 
kötelezettségszegési eljárás, de 
ez még nem történt meg, s ha a 
kormány józan érvekkel megin-
dokolja a magasabb defi citet, a 
komolyabb szankciók elkerülhe-
tők” – összegzett Winkler Gyula.

Winkler Gyula szerint fennáll a kockázata, hogy elkezdődhet a kötelezettségszegési eljárás Románia ellen




