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Megállapodás született az Egyesült Ki-
rályság és az Európai Unió jövőbe-

ni kapcsolatrendszerének feltételeiről, az 
egyezmény vám- és illetékmentességre épü-
lő szabadkereskedelmi megállapodás. Boris 
Johnson brit miniszterelnök szóvivője hang-
súlyozta: ez az első ilyen jellegű szabad-
kereskedelmi szerződés, amelyet EU külső 
országgal kötött, és mindkét fél számára ez 
az eddigi legnagyobb értékű kétoldalú sza-
badkereskedelmi megállapodás. Az illetékes 
felidézte, hogy az Egyesült Királyság és az 
Európai Unió kereskedelmének értéke tavaly 
668 milliárd font volt. A szóvivő kiemelte azt 
is, hogy ettől a héttől – a brit EU-tagság ja-

nuári megszűnése (Brexit) után kezdődött 11 
hónapos átmeneti időszak lejárta után – az 
Egyesült Királyság beszünteti az emberek 
szabad mozgását biztosító uniós szabadság-
jog érvényesítését, és pontozásos elbírálási 
rendszerre épülő bevándorlási szabályozást 
léptet életbe.

Boris Johnson úgy fogalmazott, az Egye-
sült Királyság és az Európai Unió jövőbeni 
kapcsolatrendszerének feltételeiről létre-
jött megállapodás a legnagyobb értékű 
szabadkereskedelmi egyezmény, amelyet 
London valaha kötött. Johnson kiemelte, 
hogy a szabadkereskedelmi megállapo-
dás hozzávetőleg évi 660 milliárd font 
értékű kétoldalú kereskedelem feltétel-
rendszerét rögzíti. A Downing Street tájé-

koztatása szerint az új brit bevándorlási 
szabályok alapján azok az EU-polgárok, 
akik törvényesen és életvitelszerűen lak-
nak az Egyesült Királyságban, továbbra 
is maradhatnak megszerzett összes jogo-
sultságuk megtartásával. Ehhez meghatá-
rozatlan időre szóló tartózkodási engedé-
lyért – hivatalos elnevezéssel letelepedett 
jogi státusért – kell folyamodniuk a brit 
hatóságokhoz; ennek benyújtási határ-
ideje 2021. június 30.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizott-
ság elnöke Brüsszelben úgy értékelt: az EU 
és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcso-
latrendszerének feltételeiről született meg-
állapodás tisztességes, kiegyensúlyozott 
és igazságos. Ursula Von der Leyen Michel 
Barnier-vel, az EU főtárgyalójával közösen 
tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, 
a nehéz, hónapokon át tartó tárgyalások 
után létrejött megállapodás biztosítani fog-
ja, hogy az Unióból kilépett Egyesült Király-
ság a jövőben is szoros partnere maradjon 
a huszonhét tagországból álló Európai Uni-
ónak. Michel Barnier közölte, a megállapo-
dás a szabadkereskedelmi egyezmények 
új generációját jelenti. Az EU főtárgyalója 
hangsúlyozta, a kialkudott megállapodás 
teljesen új partneri viszonyt és gazdasági 
kapcsolatokat alakít ki az Egyesült Király-
sággal. „A végtelenül összetett és mind ez 
idáig példa nélküli megállapodás Nagy-Bri-
tanniának biztosítja a független tengerpar-
ti állam státusát, ugyanakkor megvédi az 
uniós halászok jogait is” – közölte az uniós 
főtárgyaló.

Történelmi megállapodás London és az EU között

 » RÖVIDEN

Karácsonyi üzemmód: kevés teszt,
kevés új fertőzött
Kétezer közelében maradt az egy nap 
alatt regisztrált koronavírusos esetek 
száma Romániában, összlétszámuk 
megközelítette a 616 ezret. A stratégiai 
kommunikációs törzs tegnap közölte, az 
elmúlt 24 óra során 2049 fertőzöttet diag-
nosztizáltak, ezt megelőzően szombaton 
1387-tel, pénteken 3812-vel, csütörtökön 
4310-zel, szerdán 5459-cel emelkedett 
az újonnan azonosított betegek száma 
az országban. Eddig 15 230 elhalálo-
zást jegyeztek, 122-vel többet, mint egy 
nappal korábban (az eddigi napi csúcs 
213); intenzív osztályon 1206 személyt ke-
zelnek (az eddigi rekord 1299). A járvány 
kezdete óta 540 437 személy gyógyult ki 
a koronavírus okozta Covid–19-betegség-
ből, jelenleg 60 142 aktív fertőzéses esetet 
tartanak nyilván Romániában. Összesen 
9 781 beteget ápolnak kórházban.

Orbán Viktor kormánya támogatásáról
biztosította Florin Cîțut
Orbán Viktor miniszterelnök levélben 
gratulált Florin Cîțunak Románia 
miniszterelnökévé történt megválasz-
tásához – tájékoztatta az MTI-t Havasi 
Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. 
„Meggyőződésem, hogy Románia és 
Magyarország kölcsönös tiszteleten 
alapuló együttműködése az előttünk 
álló években jelentősen hozzájárulhat 
országaink fejlődéséhez, az Európai 
Unió gazdasági erejének gyarapodásá-
hoz és állampolgáraink jólétéhez” – írta 
Orbán Viktor. Kifejezte örömét, hogy az 
új koalíciós kormányban fontos szerepet 
kaptak a Romániában élő magyar 
kisebbség képviselői. „Kívánom, hogy 
közös erővel sikerüljön megvalósítani 
kormányprogramjuk minden elemét. A 
magam részéről szeretném biztosítani, 
hogy az országaink közötti kapcsolatok 
fejlesztésében, nemzetközi együttműkö-
désünkben és közös céljaink elérésében 
számíthat kormányom támogatására” – 
fogalmazott gratuláló levelében Orbán.

Pápai ima különleges
körülmények között
Az új koronavírus elleni óvintézkedések 
közepette mondta el hagyományos Úran-
gyala imáját szombaton Ferenc pápa, aki 
a megbocsátás fontosságát sürgette, és a 
hitükért üldözött keresztényekért imád-
kozott. „Imádkozzunk ma azokért, akiket 
azért üldöznek, mert Jézusban hisznek. 
Nagyon boldogtalanok” – mondta a 
szentatya. A koronavírus-világjárvány 
miatt a pápa nem a Szent Péter téren, 
zarándokok ezrei előtt mondta el imáját, 
mint korábban, hanem a vatikáni palota 
könyvtárában. „A mai hívőknek azokért 
is imádkozniuk kell, akik hibáztak, nem 
pedig rosszat mondani róluk” – fogalma-
zott a 84 éves egyházfő. Olaszországban 
szigorú, országos kijárási korlátozások 
vannak érvényben a karácsonyi ünnepek 
alatt január elejéig, négy nap – december 
28., 29., 30., valamint január 4. – kivéte-
lével. Pénteken az egyházfő nem a pápai 
palota lodzsájáról, hanem az úgyneve-
zett áldási teremben mondta el karácso-
nyi üzenetet és Urbi et Orbi (a városnak 
és a világnak) áldását. A csütörtök esti 
szentmisét is csak mintegy 200 résztvevő 
előtt pontifi kálta a Szent Péter-bazili-
kában. A szenteste bemutatott misén a 
„jóságot nem ismerő” mai emberiség éb-
redését sürgette Ferenc pápa, miközben 
az egyszerű jászolban született gyermek 
Jézust idézte példaként. Sajátos szóhasz-
nálatával a mai emberiséget „jóságban 
analfabétának” nevezte, amely szerinte 
„a hiúság jászlaiba” temetkezik.

A NYUGDÍJAK ÚJRASZÁMOLÁSÁT ÉS A BÉREK BEFAGYASZTÁSÁT HARANGOZTA BE AZ ÚJ KORMÁNY

Csak a gyerekpénz emelése biztos

Raluca Turcan munkaügyi miniszter nem hajlandó látatlanban ígérgetni

A szabadkereskedelmi egyezmény évi 660 milliárd font értékű forgalom feltételeit rögzíti

Egyelőre csak a gyermekpénz húsz 
százalékkal történő növekedése 
tűnik biztosnak a jövő évtől, az új 
kormány nem tervezi a minimál-
bér és a nyugdíj jelentős emelését. 
Florin Cîțu miniszterelnök min-
denesetre már előrebocsátotta a 
közalkalmazottak bérének befa-
gyasztását.

 » ROSTÁS SZABOLCS

H úsz százalékkal nő a gyermekpénz 
néven közismert gyermeknevelési 
támogatás január 1-jétől, a mini-

málbér pedig az infl ációnak megfelelően 
emelkedik a következő évben – jelentet-
te be Raluca Turcan munkaügyi minisz-
ter, beharangozva a nyugdíjak újraszá-
molását is. A Florin Cîțu vezette kormány 
tárcavezetője elmondta: ugyanattól a dá-
tumtól emelik az úgynevezett szociális 
referenciamutató értékét is, amely 2015 
óta nem változott. Turcan úgy pontosí-
tott: mindez „nem kampányjelleggel” 
történik, ahogyan azt – a miniszter sze-
rint – a parlament elfogadta, hanem „va-
lós vita” nyomán.

A parlament alsóházának munkaügyi 
bizottsága szeptemberben azt javasolta, 
hogy a jelenleg 500 lej értékű szociális 
referenciamutató fokozatosan 1200 lejre 
nőjön a következők szerint: 2021 január 
1-jétől 780 lej; 2022 január 1-jétől 990 lej; 
2023 január 1-jétől 1200 lej. A szociális 
referenciamutató növekedése maga után 
vonja a mutató alapján kiszámított ál-
lami juttatások – munkanélküli-segély, 

a fogyatékkal élőknek nyújtott segély, a 
garantált minimális jövedelem, a szülők 
mielőbbi munkába állását segítő fi zetés-
kiegészítés – emelkedését. Raluca Tur-
can arról is beszélt, hogy sürgősen, egész 
pontosan december 28-án létrehoznak 
egy minisztériumközi bizottságot, amely 
a hozzájárulás alapján számítja újra a 
nyugdíjakat. A munkaügyi miniszter kije-
lentette: mandátuma alatt nem fog nyug-
díjemeléseket előre bejelenteni, hogy „ne 
teremtsen várakozást, és okozzon esetleg 
csalódást”, hanem csak a már meghozott 
döntéseket teszi közzé.

A nyugdíjakkal egyébként meggyűl-
het a baja az új jobbközép bukaresti 
kormánykoalíciónak, ha ugyanis az al-

kotmánybíróság januárban az alaptör-
vénnyel összhangban találja az öregségi 
juttatás 40 százalékos emeléséről szóló 
jogszabályt, az alaposan megterhelné a 
költségvetést. Ami azért is okozhat fejtö-
rést a kabinetnek, mivel az államháztar-
tás defi citje elérte a GDP 7 százalékát az 
első tíz hónapban, a teljes évben pedig 
várhatóan két számjegyűre hízik. Ráadá-
sul a taláros testület nemrég elmeszelte a 
törvényt, amely 85 százalékos különadót 
vetett ki a speciális nyugdíjakra, amelyek 
évről évre nagyobb terhet jelentenek a 
büdzsé számára. Florin Cîțu miniszter-
elnök kormánya szerdai beiktatása után 
közölte, jövőre minden bizonnyal befa-
gyasztják a közalkalmazottak bérét.
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