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Ketyeg az óra. Gyorsan és hatékonyan kellene elkölteni az uniós pénzeket

Cîţu gyors lépéseket ígér

A helyreállítási és rezilienciaépítési 
eszköz (RRF) révén rendelkezésre álló 
források segíteni fogják Romániát az 
egészségügyi válság sújtotta gazdaság 
helyreállításában, a pénzek beruhá-
zásokra, digitalizációra és reformokra 
mennek majd – jelentette ki Florin 
Cîţu miniszterelnök. Jelezte: jutnak 
források új kórházak építésére, illetve 
a meglévő egészségügyi infrastruktúra 
korszerűsítésére is. „A kormányban 
mielőbb szeretnénk véglegesíteni a 
Nemzeti Helyreállítási és Reziliencia-
építési Tervet, hogy Románia minél 
rövidebb időn belül hozzáférhessen 
ehhez az európai fi nanszírozáshoz” – 
ígérte Florin Cîţu. (B. E.)

Antal Árpád: „elmegy a vonat”, ha nem rövidítik le a közbeszerzést

SÍNEN AZ EURÓPAI MENTŐCSOMAG, A TAGÁLLAMOK TÉRFELÉN PATTOG A LABDA – FÓKUSZBAN A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ZÖLD FORRADALOM

EU-pénzek: nagy a bürokrácia, pörögni kell
„Fontos, hogy mind a 27 evezős egy 
irányba húzzon, ne összevissza csap-
kodjanak” – jelentette ki a most elfo-
gadott helyreállítási és rezilienciaépí-
tési eszköz kapcsán Winkler Gyula. 
Az európai parlamenti képviselő 
szerint az is elengedhetetlen, hogy a 
bukaresti kormány gyorsan lépjen, és 
minél hatékonyabban felhasználja a 
rendelkezésre álló forrásokat.

 » BÍRÓ BLANKA

Ó riási kihívás az Európai Unió min-
den tagállamának, Románia kor-
mányának is, hogy gyorsan és ha-

tékonyan használják fel a helyreállítási és 
rezilienciaépítési eszköz (RRF) révén ren-
delkezésre álló forrásokat – értékelt a Kró-
nika megkeresésére Winkler Gyula európai 
parlamenti képviselő, akit annak kapcsán 
kérdeztünk, hogy az EP kedden jóváhagyta 
az RRF-et, amely a koronavírus-világjár-
vány hatásainak és következményeinek 
enyhítésében segíti a tagállamokat. „Egy 
összetett, óriási technikai háttérrel ren-
delkező dokumentum, a pénzösszegek 
felhasználása hatalmas bürokráciával jár, 
ezért pörögni kell, hogy a pénzek el ne vesz-
szenek” – szögezte le a politikus.

Rámutatott, a cél nemcsak annyi, hogy 
a pandémia utáni gazdasági válságból 
„kievickéljen” az Unió, hanem hogy ezzel 
együtt  fi nanszírozza a  digitális átállást 
és a zöld forradalmat. Ez az EU jövőjéről 
szól, mondta Winkler Gyula. Felidézte a 
672 milliárd eurós RRF két részből áll: 360 
milliárd euró kölcsön és 312 milliárd euró 
a vissza nem térítendő támogatás. „Álta-
lános szabály, hogy a pénzt a következő 
három évben, 2023-ig le kell szerződni, 
és 2026-ig el is kell költeni, éppen azért, 
mert azonnali segítségre van szükség. A 
válság folytatódik, nem világos mikor és 
milyen mértékben tudunk visszatérni az 
előző életünkhöz, a munka, a tanulás, a 
társadalmi élet több területén a virtuális 
eszközök nagyobb szerepet kaptak, ezt is 
segítik ezek a pénzek” – részletezte Wink-
ler Gyula.

Több prioritást is megfogalmaztak
Az Európai Parlament által jóváhagyott in-
tézkedéscsomagban a szabályozás mellett 
egy határozat is van, amely az Unió saját 
bevételi forrásairól szól, ebből fogják a 
kölcsönt visszafi zetni. Ezt a határozatot a 
tagországok parlamentjeinek kell ratifi kál-
niuk. A csomagot a következő tíz napban 
jóváhagyja az Európai Tanács és a pénz-
ügyminiszterek tanácsa, akkor lehet ki-
hirdetni az európai hivatalos közlönyben. 
Attól a pillanattól érvénybe lép, és minden 
tagállam számára kötelező érvényű.

Ezzel párhuzamosan már tavaly októ-
berben elkezdődött a tárgyalás az EB és 
a tagállamok között a nemzeti helyreál-
lítási tervekről, ezeket idén áprilisig kell 
véglegesíteni, addig folyamatosan egyez-
tetnek. Mind a 27 tagállam tervét jóvá 
kell hagynia az Európai Tanácsnak, hogy 
megbizonyosodjanak, az egyéni tervek 
összecsengenek, ugyanazokat a célokat 
követik. „Fontos, hogy mind a 27 eve-
zős egy irányba húzzon, ne összevissza 
csapkodjanak” – mondta Winkler Gyula. 
Emlékeztetett, nagy vita volt az EP-ben, 

de végül megállapodtak, hogy minden 
tagállam szintjén a költség legkevesebb 
37 százalékát a klímaváltozás elleni fellé-
pésre, a fenntarthatóságra kell költeni, és 
minimum 20 százalékát a digitalizálásra. 

Az uniós pénzek 57 százalékából nem 
lehet ezekkel a célokkal ellentétes meg-
valósításokat fi nanszírozni. Erdélyben 
például a Zsil-völgyi szénbányák korsze-
rűsítésére kell pénzösszegeket fordítani, 
mert a szennyező energiák ellentétesek 
az Unió jövőképével.

Winkler Gyula rámutatott, a helyreállí-
tási csomagon belül több prioritást is meg-
fogalmaztak, ezek közül a legfontosabbak 
a digitalizáció és a fenntarthatóság, de 
más célkitűzésekre is lehet pénzt lehívni. 
Támogatják a kis- és közepes vállalkozáso-
kat, a régiókat, a közintézményeket is. Az 
ifj úsági projektek külön fejezetben szere-
pelnek, ám minden területen keresni kell 
a lehetőséget a fi atalok támogatására, így a 
mezőgazdaság, a vállalkozások, a kultúra 
és oktatás terén is.

Az év közepén kezdődik 
a pénzmozgás
Az Európai Parlamentben ugyanakkor az 
EB által előterjesztett javaslatot több pont-
ban is módosították, egyik fontos változta-
tás, hogy a tagállamok már ebben az évben 
nem 10, hanem 13 százalékos előleget kap-
hatnak, miután jóváhagyták saját orszá-
gos helyreállítási terveiket. „Ha a román 
kormány április–májusig elfogadja a hely-
reállítási tervét, a nyár folyamán már nem 
3,04 milliárd eurós előleget hívhat le, ha-
nem 3,95 milliárdot” – hívta fel a fi gyelmet 
Winkler Gyula. Mint rámutatott, ebből a 
pénzből a szükséges terveket, megvalósít-
hatósági tanulmányokat, engedélyeztetést 
lehet fi nanszírozni.

A nyár folyamán pedig elkezdődhet a 
pénzmozgás, befutnak a pénzek a tagál-
lamokhoz, és indulhat a tervezés. „Ez egy 
összetett folyamat, nem elég a kormány 
munkája, ki kell találni, miként hozzuk 
haza az európai irányelveket, hogyan ül-
tessük gyakorlatba a régiók, a települé-
sek, közösségek szintjén. Ki kell használni 
a lehetőségeket, senki nem vár ránk. Ha 
nem tudjuk betartani a határidőket, való-
színű a pénz elúszik, és mások használják 
fel. Rengeteg munka lesz vele, de megéri, 
mert ezekkel pénzekkel meg lehet valósí-
tani a modernizációt, melyre Erdélynek, 
Romániának szüksége van” – összegzett 
Winkler Gyula.

„Hozzanak létre a táblabíróságokon 
belül kizárólag a közbeszerzésekkel 

foglalkozó osztályokat, ezzel felgyorsítva a 
fellebbezések elbírálását, különben Romá-
nia elveszíti az európai uniós támogatások 
egy részét” – szorgalmazza Antal Árpád. 
Sepsiszentgyörgy polgármestere a Megyei 
Jogú Városok Szövetségének tagjaként 
egyeztetett a héten az európai uniós forrá-
sokért felelős minisztérium képviselőivel, 
és előterjesztette javaslatait. Csütörtöki saj-
tótájékoztatón kifejtette, kedden az Euró-
pai Parlament elfogadta a helyreállítási és 
rezilienciaépítési eszközt (RRF), az ebből 
Románia által lehívható több mint 30 mil-
liárd eurós összeget olyan projektekre lehet 
felhasználni, melyeket 2026. augusztus 31-
ig be kell fejezni.

„Ha nem változik meg a közbeszerzési 
procedúra, a folyamat másfél évig elhúzó-
dik, és utána még perelnek a részt vevő cé-
gek, akkor ezeket a pénzeket elveszítjük. 
Ha nem ébred fel a román államigazgatás, 

és nem változtat, ez a vonat elmegy, pedig 
ez egy nagy vonat” – hívta fel a fi gyelmet 
a székelyföldi elöljáró. Javaslata szerint a 
táblabíróságokon kell létrehozni a közbe-
szerzésekkel foglalkozó osztályt, amelyek-
nek 30–60–90 napos határidőre kell elbí-
rálniuk a közbeszerzési fellebbezéseket.

Pénzt kaphatnak 
az elhanyagolt ipari területekre
A fejlesztési minisztériumban lezajlott ta-
lálkozón Antal Árpád azt is felvetette, hogy 
a városok elhanyagolt ipari vagy nem ipari 
területeinek rehabilitációjára is írjanak ki 
pályázatokat, hiszen erre az elmúlt har-
minc évben nem volt lehetőség. Románia 
területén ez komoly gondot jelent, az elöl-
járó pedig ígéretet kapott a fejlesztési mi-
nisztériumtól, hogy bekerül a programba, 
és a költségek elszámolhatóak lesznek.

Sepsiszentgyörgyön például az egykori 
tyúkfarm területét tavaly decemberben 
vásárolta meg az önkormányzat, uniós 

pénzből tüntetnék el a rajta levő ingatla-
nokat, és zöld lakóparkot építenének a 
telekre. A város tulajdonában levő ipari 
park mellett is vannak még területek, ahol 
lebontásra váró épületek állnak, amelyek 
helyére csarnokokat terveznek.

Mélyült a szakadék a régiók között
Antal Árpád arra is felhívta a fi gyelmet, 
hogy a 2007-ben létrehozott romániai 
fejlesztési régiókon belül folyamatos a 
szétfejlődés. „Az európai uniós források-
nak a kohéziót kellett volna szolgálniuk, 
sok milliárd eurót költöttek el, a cél nem 
valósult meg, hanem éppen ellenkezőleg 
mélyült a szakadék a szegény és a gazdag 
régiók között” – mutatott rá a székelyföl-
di politikus. Hangsúlyozta, ha a követ-
kezőkben nem fi gyelnek oda, hogy a ré-
giókon belül a szegényebb megyék több 
forrást kapjanak, a szétfejlődés olyan 
szintű lesz, hogy már nem lehet helyre-
hozni. „A következő hét-nyolc évben ösz-

szesen 85 milliárd euró áll rendelkezésre. 
A fejlesztési régiókon belül a leszakadó 
egy-két megyének integrált területi fej-
lesztésekre kellene forrásokat kapnia, 
munkahelyteremtésre, a  társadalmi és 
a területi kohézió erősítésére. Ellenkező 
esetben a nagyvárosok, az urbánus köz-
pontok tovább fejlődnek, a kisvárosok 
pedig elnéptelenednek” – kongatta meg 
a vészharangot Antal Árpád.

Meglátása szerint olyan fejlesztéseket 
kell támogatni, amelyek tervei a jövő év 
végére elkészülhetnek, utána kezdődhet 
a közbeszerzés, a kivitelezés. „A verseny-
szférának és az önkormányzatoknak van 
kapacitásuk az uniós pénzek hatékony 
felhasználására, de az állam is sok prog-
ramot indíthat, például az autópark fel-
újítására, elektromos és hibrid gépkocsik 
vásárlására nyújthat támogatást. Ha az 
uniós pénzeket okosan költjük el, 2026. 
augusztus 31-én már sokkal élhetőbb lesz 
ez az ország” – szögezte le Antal Árpád.
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