
Gazdaság2020. január 17–19.
péntek–vasárnap6

A 2021–2027 közötti európai 
uniós költségvetési ciklusban 
decentralizálhatják a regionális 
operatív programokat. Ez azt 
jelentené, hogy nem Bukarest-
ben, hanem regionális szinten 
döntenek majd a fejlesztésre for-
dítható pénzösszegek elosztásá-
ról. Antal Árpád sepsiszentgyör-
gyi polgármester szerint ezzel 
közelebb hozzák a döntéseket az 
érintettekkel, és gyorsabban, ha-
tékonyabban lehet felhasználni 
az uniós forrásokat.

 » BÍRÓ BLANKA

T örténelmi jelentőségűnek ne-
vezi Antal Árpád, Sepsiszent-
györgy polgármestere, hogy 

körvonalazódik a döntés, miszerint a 
2021–2027 közötti európai uniós költ-
ségvetési ciklusban decentralizálják 
a regionális operatív programokat. 
Az európai alapok minisztériumá-
ban szerdán szerveztek találkozót 
az Európai Bizottság, a minisztériu-
mok, a romániai fejlesztési régiók és 
az önkormányzatok képviselőivel, 
ahol a többség támogatta a decent-
ralizációs elképzelést.  „Ez azt jelen-
ti, hogy nem Bukarestben, hanem 
régiós szinten fogunk majd dönteni 
a fejlesztési pénzek elosztásáról, ez-
által közelebb hozva a döntéseket az 
érintettekkel, gyorsabban és hatéko-
nyabban használva az uniós forráso-
kat” – osztotta meg a Facebook-olda-
lán a polgármester.

Nem ideális állapot, 
de előrelépés
Az elöljáró a Krónika megkeresésé-
re elmondta, jelenleg a Regionális 
Operatív Programot – amelynek 
keretében az önkormányzatok eu-
rópai uniós pénzeket hívhatnak le 
– a fejlesztési minisztérium mene-
dzseli az irányító hatóságon keresz-
tül. Ezt a hatáskört kellene átadnia 
a fejlesztési régióknak, tehát nem 

egyetlen központi hatóság működ-
ne, hanem nyolc. „Ez sem ideális 
állapot, de jelentős előrelépés és 
pozitív precedens a központosítás 
lebontásában” – szögezte le Antal 
Árpád. Hozzátette, a találkozón a 
Megyei Jogú Városok Szövetségének 
képviseletében vett részt, és az Eu-
rópai Bizottság jelen levő képviselői 
szinte szó szerint ugyanazt a rend-

szerkritikát fogalmazták meg a kor-
mánnyal szemben, mint az önkor-
mányzatok. „Amióta az Unió tagja, 
Románia visszafejlődött az uniós 
pénzek lehívása terén. Ez a második 
EU-s költségvetési ciklus, és rosz-
szabbul teljesít az ország, mint az 
előző ciklusban. Az az abszurd hely-
zet alakult ki, hogy most léptünk be 
a 7+3 éves ciklus hetedik évébe, és 
csak most tartunk ott, hogy pályá-
zunk a pénzekre, s ezután követ-
keznek a közbeszerzések. Kérdés, 
hogy mikor lesz ebből lehívott uniós 
pénz” – részletezte a polgármester.

Hozzátette: a megyei jogú váro-
sok képviselői és a brüsszeli tes-
tület képviselői is azt fogalmazták 

meg, hogy az önkormányzatok a 
kormányzat áldozatai, hiszen az EU 
hiába adja a pénzt, a települések 
hiába készítik elő a projekteket, ha 
a kormány korlátozza a pályázati le-
hetőségeket. „A fejlesztési miniszté-
rium képviselői nem lelkesedtek az 
ötlettől, hogy át kell adniuk a hatás-
kört,  fenntartásokat fogalmaztak 
meg, hogy a fejlesztési régiók képe-

sek lesznek a rendszert menedzsel-
ni, ám erre az volt az egyértelmű vá-
lasz, hogy a jelenleginél rosszabbul 
már nem lehet csinálni” – avatott be 
a részletekbe Antal Árpád.

Túlszabályozott pályáztatás
A székelyföldi elöljáró csütörtöki 
sajtótájékoztatóján több példával 
is illusztrálta, hogy Románia túl-
szabályozza az európai pénzek 
lehívását, szűkíti a területeket, 
és az önkormányzatok így nem a 
valós igényeik szerint pályázhat-
nak. Az önrész mértékét például 
a megyei jogú városok esetében 
ahhoz kötötték, hogy alakítanak-e 
ki elkülönített sávokat az autóbu-
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Kezükbe vennék a sorsukat. A városvezetők azt szeretnék, ha helyi szinten döntenének a pénzekről
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szoknak. „Aki ismeri az erdélyi 
városok szerkezetét, tudja, hogy 
ez a belvárosokban nem meg-
oldható” – hívta fel a fi gyelmet a 
polgármester. Másik ilyen kérdés 
a műemlék épületek felújítása, 
hiszen ezek nem arányosan osz-
lanak el az országban, vannak 
régiók ahol lakosság számará-
nyához viszonyítva kevés van, 
más régiókban sokkal több. „Ha 
a pénzeket egyformán osztják el, 
odajut az ország, hogy lesznek 
régiók, ahol minden műemléket 
felújítanak, más régiókban csak 
a műemlékek 10–20 százalékára 
lesz elég a pénz” – fogalmazta 
meg Antal Árpád, aki szerint az 
önkormányzatoknak biztosítani 
kellene, hogy szabadon döntse-
nek a prioritásokról, ne kelljen 
mindenkinek elektromos buszo-
kat vásárolnia, ha fontosabbnak 
tartja a mélyszegénység felszá-
molását, az innováció vagy kultú-
ra támogatását, vagy éppen a mű-
emlékek felújítást. „Minél inkább 
központosítják a prioritásokat, 
annál kevésbé lehet az uniós pén-
zeket a valós gondok megoldásá-
ra fordítani” – szögezte le.

A szentgyörgyi polgármester 
amúgy úgy látja, hogy az elmúlt 
évek EU-s forrásainak felhasz-
nálási rendszere nem szolgálta a 
kohéziót, Románia szétfejlődött, 
és ahelyett hogy a kormány fo-
galmazna meg igényeket, csak 
elfogadja a Brüsszelből érkező 
javaslatokat. Most következik 
a technikai felkészülés a 2021–
2027-es EU-s költségvetési ciklus-
ra, a városvezetők pedig abban 
bíznak, hogy az önkormányzatok 
több pénzt kapnak a pályázatok 
előkészítésére. „Ebben a kér-
désben az EB márciusra várja a 
román kormány döntését. A kor-
mány áprilisra ígéri, de úgy tű-
nik, a román elitet sokkal jobban 
foglalkoztatja, hogy mikor milyen 
választásokat szerveznek, milyen 
szabályok szerint, mint az EU-s 
pénzek lehívása” – jegyezte meg 
Antal Árpád.

 » „A fejlesztési 
minisztérium 
képviselői nem 
lelkesedtek az 
ötlettől, fenntar-
tásokat fogal-
maztak meg, 
ám erre az volt 
az egyértelmű 
válasz, hogy a 
jelenleginél rosz-
szabbul már nem 
lehet csinálni.”

 » „Ez sem egy 
ideális állapot, 
de jelentős 
előrelépés és po-
zitív precedens 
a központosítás 
lebontásában” – 
szögezte le Antal 
Árpád.

 » BÁLINT ESZTER

Augusztus elsejéig elhalasztotta az 
Orban-kabinet a csütörtöki kor-

mányülésen a „gyermekpénzként” 
emlegetett családi pótlék összegének 
megkétszerezését. Mint ismeretes, a 
döntésre azt követően volt szükség, 
hogy Klaus Johannis államfő kedden 
kihirdette a gyermeknevelési pótlék 
összegének megkétszerezéséről szó-
ló jogszabályt. A törvény értelmé-
ben 300 lejre nő a 2 és 18 év közötti 
gyerekeknek járó gyermeknevelési 
pótlék összege, a kétévesnél kisebb, 
illetve a fogyatékkal élő kiskorúak 
pedig 600 lejt kapnak. „A törvény 
a Hivatalos Közlönyben való meg-
jelenést követő hónap első napjától 
lép érvénybe” – áll a Johannis által 
kihirdetett jogszabályban, és mi-

vel a liberális kormány szerint erre 
nincs pénz, elhalasztották a jogsza-
bály hatálybalépésének időpontját. 
Ludovic Orban kormányfő szerint 
előbb elő kell teremteni az összeg 
megkétszerezéséhez szükséges 
pénzösszegeket.

„A költségvetés kiigazításakor biz-
tosan megemeljük a pótlék össze-
gét” – szögezte le a csütörtöki kor-
mányülés elején a miniszterelnök. 
Beszélt ugyanakkor arról is, hogy 
a 2008-as évtől a gyermeknevelé-
si pótlék értéke mindig a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) kezdeménye-
zésére nőtt. „Ennek a tervezetnek 
a váratlan és nemkívánatos meg-
jelenése nagyon nagy gondot oko-
zott nekünk. Tudniuk kell, hogy az 
összeg újabb megkétszerezéséhez 
több mint 6 milliárd lejre van szük-

ség, mindez olyan körülmények 
között, hogy a költségvetésnek meg 
kell bírnia a hatályban levő törvé-
nyek által előírt fizetés- és nyug-
díjemeléseket” – hangsúlyozta a 
kormányfő. Ismételten leszögezte 
egyúttal, hogy kormánya emelni 
akarja a pótlékot. „Ha akarnánk, 
se tudnánk most megtenni, mivel 
a törvény később lépne hatályba, 
mint hogy érvénybe lépett a költ-
ségvetés. A büdzsé kiigazítására 
csupán július elseje után nyílik le-
hetőségünk. Most lehetetlen alkal-
mazni ezt a jogszabályt, ami magán 
viseli a PSD-re jellemző demagógia 
és populizmus védjegyet” – fejtette 
ki Ludovic Orban, jelezve, a költség-
vetés kiigazítása nyomán kétszere-
sére nő a gyermeknevelési pótlék 
összege.

Leghamarabb augusztustól nőhet kétszeresére a „gyermekpénz”

Egyelőre „elfújta a szél” a nevelési pótlék emelését




