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A négy napon és négy éjszakán 
át tartó EU-csúcson megszüle-
tett kompromisszummal még 
nincs vége a az Európai Unió 
2021 és 2027 közötti időszakra 
szóló keretköltségvetéséről és 
a koronavírus-járvány okozta 
gazdasági és társadalmi károk 
helyreállítását célzó pénzügyi 
csomagról szóló, tagállamok 
közötti vitának, az Európai Par-
lamentben újabb csatározások 
várhatók Winkler Gyula EP-kép-
viselő szerint.

 » BÍRÓ BLANKA

T öbb jó eleme van az európai 
uniós csúcstalálkozón a tagál-
lamok vezetői által elfogadott 

megállapodásnak, bár még sem az 
Unió hétéves keretköltségvetése, 
sem a koronavírus-járvány okozta 
károk helyreállítását célzó pénzügyi 
csomag nem végleges – értékelt teg-
nap megkeresésünkre Winkler Gyu-
la, az RMDSZ európai parlamenti 
képviselője. Mint hangsúlyozta, po-
zitívum, hogy a jelentős vélemény-
különbségek ellenére felülkereke-
dett az európai szellemiség, nem 
kellett halogatni a megállapodást, 
így van esély arra, hogy az év végéig 
az Európai Parlament véglegesíti az 
Unió hétéves keretköltségvetését, a 
helyreállítási csomagot pedig ratifi -
kálják a tagállamok parlamentjei.

Mivel a helyreállítási csomag fi -
nanszírozására az Európai Bizottság 
750 milliárd eurónyi hitelt vehet fel 
a kötvénypiacokon, felmerül, hogy 
ezzel a következő nemzedékeket 
terhelik, hiszen 2058-ig kell visszafi -
zetni – emlékeztetett Winkler Gyula, 
aki úgy látja, ha nem sikerül kilábal-
ni a válságból a következő években, 
a huszonévesek munkanélküliként 
kezdik az életpályájukat, viszont ha 
sikerül ezzel a támogatással leküz-
deni a válságot, a közös teherviselés 
nem lesz olyan nyomasztó.

Közép-Kelet-Európa nyeresége
„A közép- és kelet-európai államok, 
így Románia számára is előnyös, 
hogy több pénz jut a kohéziós alapok-
ra, tehát a regionális fejlesztésekre. 
Másrészt, hogy van elég pénz a közös 
agrárpolitikára, és ezen belül a terü-
letalapú kifi zetésekre” – fogalmazta 

meg a politikus. Mint részletezte, Ro-
mánia például több pénzt hívhat le a 
kohéziós alapokból, mint a jelenlegi 
hétéves költségvetési ciklusban. „Az 
agrárpolitikának két pillére van, a 
területalapú kifi zetések mellett a vi-
dékfejlesztésre szánt támogatások, ez 
utóbbit illetően csökkenni fognak az 
alapok” – mutatott rá Winkler Gyula, 
aki ugyanakkor úgy véli, hogy ezt a 
csökkenést az első pillér nyeresége 
kompenzálhatja.

Aláhúzta: a területalapú kifi zeté-
sek hektáronkénti átlaga jelenleg 170 
euró – ez 2022-ig 200 euróra, majd 
2027-ig 215 euróra növekszik, ami 
érezhető többletjövedelmet jelent 
majd a gazdáknak. A román kormány 
pedig több más forrásból is fi nanszí-
rozhatja a vidékfejlesztést, pótolva 
a kiesést. A helyreállítási csomag jó 
oldala az EP-képviselő szerint, hogy 
többségében vissza nem térítendő tá-
mogatást tartalmaz, a teljes csomag-
ból 390 milliárd euró a vissza nem 
térítendő és kevesebb, 360 milliárd 
euró a kölcsön formájában megsze-
rezhető támogatás.

Éles vita várható
az Európai Parlamentben
Csütörtökön az Európai Parlament 
egynapos plenáris ülésén fogadnak 
el állásfoglalást a költségvetési meg-
állapodásról. A parlamenti vakáció 
után augusztus utolsó hetében lát-
nak munkához a bizottságok,  majd 
elkezdődik a parlament és az Euró-
pa Tanács közötti tárgyalássorozat. 
Winkler Gyula szerint éles viták vár-
hatók, mert a megállapodás kapcsán 
több elégedetlenség fogalmazódott 
meg. Az RMDSZ politikusai a vidék-
fejlesztési alap feltőkésítését szeret-
nék, ugyanakkor az Erasmus ifj úsági 
program támogatásának növelését 
is szorgalmazzák. A kutatási és fej-
lesztési programokra több pénzt sze-
retnének, bár ez esetben az ellenérv 
az, hogy a tagországok a kiesést 
pótolhatják a helyreállítási alapból. 
Winkler szerint a kreatív iparágak-
nak, a művészeteknek is több segít-
ség kellene a jelenlegi helyzetben. 
Mások viszont a környezetvédelemre, 
a migráció kezelésére szánt összege-
ket keveslik.

Szintén vita várható annak kap-
csán, hogy a kifi zetéséket milyen 
mértékben kötik a jogállamisághoz, 
hiszen az EP-ben van egy többség, 
amely Magyarországgal, Lengyelor-
szággal, Máltával, régebben Romá-
niával is harcolt a politikai nézetkü-

lönbségek miatt. Az Európa Tanács 
létrehozott ugyan egy vészfékme-
chanizmust, tehát bármely tagállam 
megfogalmazhatja kétségeit azzal 
kapcsolatban, hogy a másik miként 
használja fel az uniós pénzeket, a 
kivételkéréseket az ET sürgősséggel 
tárgyalja, ám minderről vita várható 
az Európai Parlamentben.

Csak mímeli a párbeszédet
a román kormány
A legnagyobb gond ugyanakkor 
Winkler szerint, hogy a jelenlegi kor-
mány „csak mímeli a párbeszédet”, 
az elmúlt tíz évben folyamatosan 
romlott a társadalmi egyeztetés tar-
talma és hatékonysága. Meglátása 
szerint a kormánynak tárgyalnia 
kellene a gazdasági élet szereplőivel 
– a kis- és nagyvállalkozókkal, a gaz-
dákkal –, valamint a civil szféra és 
a politikum képviselőivel is, mielőtt 
stratégiákat készít az alapok felhasz-
nálásáról. 

A politikus ugyanakkor arra is ki-
tért, hogy Románia számára a jövő 
évtől elérhető nagyjából 80 milliárd 
eurós keretnek több eleme van: 50 
milliárd euró a hétéves költségveté-
si ciklus, 30 milliárd a helyreállítá-
si terv, amelyből kevesebb mint 20 
milliárd euró a vissza nem térítendő 
támogatás, a többi pedig kölcsön 
formájában érhető el. Ez utóbbi té-
telt nem kötelező felhasználni, a kor-

WINKLER GYULA EP-KÉPVISELŐ AZ EURÓPAI UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS ÉS A HELYREÁLLÍTÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Uniós alapok: nem várhat a lehívásra készülés

Winkler Gyula: az uniós pénzek lehívására a felkészülést már „tegnapelőtt” el kellett volna kezdeni
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mány dönti el, hogy felveszi, vagy 
sem ezt a kölcsönt. 

„A következő hétéves költségve-
tési tervezés nem lesz egyenletes, 
az első három évben kétszeres 
nagyságrendű összegekkel kell 
számolni, hiszen a válságkezelő 
terveket minél hamarabb végre 
kell hajtani” – hívta fel a fi gyel-
met a politikus. Kiemelte egyúttal: 
a lehívásokra a felkészülést már 
„tegnapelőtt” el kellett volna kez-
deni, bár Winkler Gyula úgy tudja 
a minisztériumok szintjén ez fo-
lyamatban van.

Az országnak amúgy három 
stratégiai tervet kell elkészítenie: a 
kohéziós alapok, a mezőgazdasági 
támogatások, valamint a válság-
kezelő csomag felhasználásáról. A 
kohéziós stratégia nem újdonság, 
már 2014-ben is be kellett mutatni, 
viszont az agrárpolitikai támoga-
tásokkal kapcsolatban több hatás-
kör visszakerül a tagállamokhoz, 
például eldönthetik, milyen prog-
ramokat működtetnek, bevezetik, 
vagy sem a területalapú támoga-
tások esetében a felső határt. A 
helyreállítási  csomag esetében 
minden projektnek a válságból 
való kilábalást kell céloznia, mun-
kahelyteremtést, illetve kommu-
nikációs, egészségügyi és oktatási 
infrastruktúra fejlesztést célzó pá-
lyázatokkal lehet jelentkezni.

 »  Szintén vita 
várható annak 
kapcsán, hogy 
a kifi zetéséket 
milyen mér-
tékben kötik a 
jogállamiság-
hoz, hiszen az 
EP-ben van egy 
többség, amely 
Magyarország-
gal, Lengyelor-
szággal, Máltá-
val, régebben 
Romániával is 
harcolt a politi-
kai nézetkülönb-
ségek miatt. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

D rágulhat a gázszolgáltatás Romá-
niában, miután elkészül a feke-

te-tengeri lelőhelyeken kitermelt gáz 
szállítására épülő BRUA-vezeték, mi-
vel egyelőre a kormány nem hárította 
el az akadályokat a földgáz kitermelé-
se elől. „Fennáll annak a kockázata, 
hogy a gáz romániai szállítása drágul-
ni fog, miután a Bulgárián, Románián, 
Magyarországon és Ausztrián áthala-

dó vezeték romániai szakasza várha-
tóan az idén elkészül, de nem lesz mit 
szállítani benne, hiszen a fekete-ten-
geri földgáz kitermelése továbbra is 
késik” – jelentette ki Maria Mânicuţă, 
az Országos Energiaár-szabályozó Ha-
tóság (ANRE) szállítási díjakért felelős 
igazgatója. Emlékeztetett, hogy a 480 
millió euróból elkészülő BRUA-gáz-
vezeték romániai szakaszának beru-
házója a román gázhálózatot kezelő 
Transgaz. A cégnek szerinte a jövő 

évtől kell lépéseket tennie a költségek 
megtérítése érdekében, amit a gáz 
szállítási díjának növelésével érhet el. 

A szakhatósági vezető szerint a ki-
látásokat az is rontja, hogy időközben 
Bulgáriában egy alternatív vezetéken 
dolgoznak, amely szintén képes lesz 
gázt szállítani Nyugat irányába.

Maria Mânicuţă elmondása szerint 
a BRUA megtérülését 40 évre tervez-
ték, és a tervek szerint decemberben 
adják át. A 480 millió euró költség-

ből 180 millió euró támogatást az 
Európai Bizottság biztosított, amely 
stratégiai fontosságúnak nyilvánítot-
ta a vezetéket.

 Mint ismeretes, a Neptun kontinen-
tális talapzatában 42–84 milliárd köb-
méter közöttire becsült gázmennyiség 
rejlik. A kitermelés elkezdése azért ké-
sik, mert Bukarest nem biztosít eléggé 
befektetőbarát feltételeket a kiterme-
lési koncessziót birtokló osztrák OMV-
nek és az amerikai ExxonMobilnak.

Drágulhat a földgáz a fekete-tengeri kitermelés késlekedése miatt
 » A szakható-

sági vezető sze-
rint a kilátásokat 
az is rontja, 
hogy időközben 
Bulgáriában egy 
alternatív veze-
téken dolgoznak, 
amely szintén 
képes lesz gázt 
szállítani Nyugat 
irányába. 




