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Idén is lesz Első otthon
Idén is folytatódik az Első otthon 
kormányprogram, a lakásvá-
sárlás támogatására 2 milliárd 
lejt utaltak ki egy kormányha-
tározattal. 2020-ban a hitelvizs-
gálati díj az állami garancialap 
(FNGCIMM) garanciaígéretének 
a 0,15 százalékát teszi ki. Az 
Első otthon program keretében 
vásárolt új lakások esetében 
az állam a fi nanszírozás – nem 
számítva a kamatokat és illeté-
keket – legtöbb 50  százalékáért 
vállal garanciát, a régebben 
épült ingatlanok esetében ez 
maximum 40 százalékot jelent-
het. A programhoz való hozzáfé-
réshez, a lakás árának minimum 
5 százalékára rúgó önrészre van 
szükség – ezzel szemben egy 
„átlagos” jelzáloghitelnél ez az 
érték eléri a 15–25 százalékot is. 
A kamat 2 százalék, amihez még 
hozzáadódik az éppen aktuális 
referenciaindex (IRCC). A 2015–
2017-es időszakban a kamatszin-
tek közelítettek a hagyományos 
hiteleknél kért kamatokéhoz. A 
program 2009-es elindítása óta 
amúgy az állam 279 179 ingat-
lanhitelesnek vállalt garanciát 
összesen 24,9 milliárd lej érték-
ben, hogy ennek köszönhetően 
előnyösebb feltételek mellett 
juthassanak jelzáloghitelhez.
 
Külföldi munka egy jobb életért
Továbbra is Románia küld 
a legtöbb aktív személyt az 
Európai Unió országaiba, ezek 
száma 2018-ban 7 százalékkal 
nőtt 2017-hez képest – derül ki 
az Európai Bizottságnak (EB) 
a munkavállalók mobilitásáról 
szóló, éves jelentéséből. A más 
uniós tagállamban tartózkodók 
második legnépesebb csoportja 
a lengyeleké – bár számuk 6 
százalékkal csökkent 2017-hez 
viszonyítva –, aztán az olaszok, 
a portugálok és a bolgárok követ-
keznek a sorban. A közelmúltban 
valamely másik EU-tagállamba 
költözött aktív személyek nagy-
jából fele román, lengyel, olasz 
és portugál, számuk összesen 
mintegy 6,1 millióra tehető. Az 
EU-n belüli munkaerő-mobili-
tásról szóló éves jelentés szerint 
2018-ban 17,6 millió olyan 
személyt tartottak számon, akik 
nem sokkal korábban költöztek 
egy másik EU-tagállamba, közü-
lük 12,9 millió aktív korú (20–64 
éves) volt. Az első öt ország, 
amely lakosságához viszonyítva 
a legtöbb aktív korú személyt 
küldte más államokba, Litvánia, 
Románia, Horvátország, Lettor-
szág és Észtország volt. A 2018-
ban egy másik tagállam területé-
re költöző lakók körülbelül fele 
Németországot vagy az Egyesült 
Királyságot, egy másik negyede 
pedig Spanyolországot, Olasz-
országot vagy Franciaországot 
választotta célországként.

 1 euró       4,7788
1 dollár      4,3181
 1 svájci frank 4,4773
1 font sterling 5,6420
100 forint 1,4138

Valutaváltó

WINKLER GYULA EP-KÉPVISELŐ SZERINT A BREXIT UTÁN MÉG FONTOSABB AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

„Jobb az Unióban, mint kívül”

Winkler Gyula: a tárgyalásokat nem lehet leszűkíteni a gazdasági érdekekre

„Az Európai Unió érdeke, hogy 
olyan egyezség szülessen, 
amely jó a tagállamoknak, nem 
az, hogy mindent megadjon, 
amit a britek kérnek” – szö-
gezte le Winkler Gyula európai 
parlamenti képviselő, amikor a 
Brexitről faggattuk.

 » BÍRÓ BLANKA

A következő tizenegy hónap 
nagy kihívása az Európai 
Unió és Nagy-Britannia szá-

mára, hogy kidolgozzák a különbö-
ző területeken az együttműködést 
szabályozó egyezményeket – érté-
kelt megkeresésünkre Winkler Gyu-
la. Az RMDSZ európai parlamenti 
képviselője szerint ennyi idő alatt 
szinte lehetetlen átfogó megállapo-
dást kidolgozni, bár Boris Johnson 

brit miniszterelnök többször is azt 
nyilatkozta, nem fognak meghosz-
szabbítást kérni, az átmeneti idő-
szak ez év utolsó napján lejár. „Egy 
sor kérdést tisztázni kell. Az Euró-
pai Unió közös joganyaga 80–90 
ezer oldal, ezt jogi érvényű egyez-
ményekkel kell helyettesíteni” – 
részletezte a politikus. Rámutatott: 
minden területen szabályozásra 
lesz szükség, kezdve attól, hogy 
lesz-e védelmi együttműködés, 
miként alakul át a szabad légtér, a 
skandináv államok számára fontos 
a halászati egyezmény, hiszen a 
brit vizeken halásznak. Az együtt-
működés elsősorban európai uniós 
kompetencia, de a tagállamok kor-
mányai is tárgyalni fognak például 
az állampolgárok jogbiztonságáról.

Hetyke nyilatkozatok
Londonban
„Az Európai Unió érdeke, hogy 
olyan egyezség szülessen, amely 

jó a tagállamoknak, nem az, hogy 
mindent megadjon, amit a bri-
tek kérnek” – szögezte le Winkler 
Gyula.  Meglátása szerint ugyanis 
Nagy-Britannia jelenlegi hozzáál-
lása nem konstruktív, Londonban 
„hetyke nyilatkozatok” hangzanak 
el arról, hogy a tárgyalások során 
mindent elérnek, hiszen az Uni-
ónak szüksége van rájuk. Hozzá-
tette: a brit előnyilatkozatok arról 
szólnak, hogy minden privilégiu-
mot megtartanak, sőt újakat sze-
reznek, mert az európai ipar érdeke 
a jó kereskedelmi kapcsolat. „A brit 
politikusok hőzöngenek, ám a tár-
gyalások konkrét számok, érvek 
mentén zajlanak. A 27-ek Uniója 
az elmúlt három és fél évben ki-
emelkedően egységes álláspontot 
képviselt a britekkel való tárgya-
lás során. Fontos, hogy az európai 
egység megmaradjon” – részletezte 
Winkler Gyula, aki szerint a tár-

gyalásokat nem lehet leszűkíteni 
a gazdasági érdekekre, a politikai 
álláspont az, hogy egy Unión kívüli 
államnak nem lehet több privilégi-
uma, mint egy tagállamnak.

„A kiindulópont az kell hogy le-
gyen: jobb benn az Unióban, mint 
kívül. Ennek a gyakorlatban is meg 
kell nyilvánulnia, az EU-t nem le-
het megzsarolni, hiába érkeznek 
a különböző iparágak képviselői 
Brüsszelbe, és próbálnak nyomást 
gyakorolni a tárgyalókra, hogy 
milyen fontos a különböző terüle-
teken megtartani az egyezséget” 
– mutatott rá a politikus, hangsú-
lyozva az Európai Unió több mint 
egy közös piac.  Egyedi helyzetet 
kell megoldani, hiszen először tör-
ténik meg, hogy egy állam kilép az 
Unióból. Az elmúlt 47 év során, az 
EU-s kereskedelmi egyezmények 
megkötése előtt a különböző, egy-
mástól távol álló helyzeteket, jog-
rendeket kellett közelíteni. Például 

vita volt arról, hogyha megkötik 
az egyezményt az Amerikai Egye-
sült Államokkal, ne szállíthasson 
az EU-ba hormonkezelt marha-
húst. Nagy-Britanniával viszont 
jelenleg minden szabály közös, 
a britek ettől akarnak eltávolod-
ni, mert a szabályok egy részét 
túl bürokratikusnak, bonyolult-
nak tartják. Állandóan csúfolták 
az EU-t az uborka görbületének 
vagy a WC tartályok öblítőjének 
szabályozásáért – emlékeztetett 
Winkler Gyula. Hangsúlyozta, 
az EU-ban vannak túlzások, de 
ha eddig politikai nyilatkozatok 
hangzottak el, most el kell kezde-
ni számolni.

Ki képviseli Románia érdekét?
A kereskedelmi egyezmény meg-
kötése európai uniós kompeten-
cia, tehát Románia és Nagy-Bri-
tannia között nem lesz egyezmény, 
azt a 27-ek Uniója köti meg – szö-
gezte le a képviselő. Ugyanakkor 
fontosnak tartja, hogy a román 
kormány uniós szinten fogal-
mazza meg Románia érdekeit. Az 
Európai Parlament a következő 
időszakban elfogad egy jelentést, 
ebben kell képviselni a románi-
ai gazdaság érdekeit, az Európai 
Tanácson belül is élni kell az ér-
dekképviselet jogával. Winkler 
Gyula rámutatott, Romániának 
fontos partnere Nagy-Britannia, 
a kereskedelmi kapcsolatok és a 
beruházások terén is benne van 
a  top 10-ben, sőt a kétoldalú kap-
csolat érdekessége, hogy Románia 
többet exportál Nagy-Britanniába, 
mint amennyit onnan importál. 
„Románia egyik problémája a ke-
reskedelmi defi cit, tehát hogy töb-
bet hoz be külföldről, mint ameny-
nyit kivisz, Nagy-Britanniával való 
kapcsolata éppen fordított: tavaly 
2.9 milliárd euró volt az export, és 
1,7 milliárd euró az import értéke” 
– részletezte Winkler Gyula. Hoz-
záfűzte: az 1600 brit vagy többség-
ben brit tulajdonú cég esetében 
Erdély nem áll rosszul, hiszen Bu-
karest után Kolozsvár és Temesvár 
van a lista élén, ezek a cégek pe-
dig mintegy 50 ezer munkahelyet 
biztosítanak. Másrészt felhívta a 
fi gyelmet, hogy nem Románia a 
legfontosabb partnere Nagy-Bri-
tanniának, hiszen a németeknek 
az autóipar, a franciáknak az 
energia ágazat, a hollandoknak, 
a belgáknak az ipar, a szállítás, a 
kereskedelem területén vannak 
hangsúlyos érdekeik az együttmű-
ködésben.

Winkler ugyanakkor arra biztat-
ja a romániai szakmai és ágazati 
szervezeteket, hogy a kormány 
mellett hallassák a hangjukat 
Brüsszelben, érvényesítsék érde-
keiket a tárgyalások során a kü-
lönböző európai ernyőszervezetek 
tagjaként, éljenek a lobbi lehető-
ségével. Szerinte az elmúlt két év-
ben ez irányba pozitív elmozdulás 
történt, a hazai szervezetek ráesz-
méltek, hogy lehetséges az érde-
kérvényesítés, és ma már sokkal 
aktívabbak.

 »  „A brit poli-
tikusok hőzön-
genek, ám a tár-
gyalások konkrét 
számok, érvek 
mentén zajlanak. 
A 27-ek Uniója 
az elmúlt három 
és fél évben 
kiemelkedően 
egységes állás-
pontot képviselt 
a britekkel való 
tárgyalás során. 
Fontos, hogy az 
európai egység 
megmaradjon” 
– hangsúlyozta 
Winkler Gyula.

 » Az EP-képvi-
selő rámutatott, 
Romániának 
fontos partnere 
Nagy-Britannia, 
a kereskedelmi 
kapcsolatok és a 
beruházások te-
rén is benne van 
a  top 10-ben, 
sőt a kétolda-
lú kapcsolat 
érdekessége, 
hogy Románia 
többet exportál 
Nagy-Britan-
niába, mint 
amennyit onnan 
importál.
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