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Hangos kampányba kezdett a 
kormány Románia mielőbbi, 
lehetőleg még idei schengeni 
csatlakozása érdekében, de 
elemzők szerint nincs realitása 
az övezet gyors bővítésének.

 » PATAKY ISTVÁN

F lorin Cîțu miniszterelnök né-
hány nappal ezelőtt arról be-
szélt, hogy amennyiben pozitív 

lesz az együttműködési és ellenőr-
zési mechanizmus (MCV) keretében 
készülő jelentés, az ország már 2021-
ben részévé válhat az Unión belüli 
akadálytalan közlekedést biztosító 
övezetnek. „Románia 2011 óta ké-
szen áll a schengeni csatlakozásra. 
Tárgyalunk az MCV-ről. Idén kor-
rigálnunk kell a problémákat. Ha 
minden jól megy – és a folyamatot 
már megkezdtük a bírák és ügyészek 
által elkövetett bűncselekményeket 
vizsgáló ügyészség felszámolásával 
–, pozitív jelentés születik” – fogal-
mazott egy interjúban a kormányfő. 
Nem tartotta kizártnak, hogy első 
körben csak a repülőterek lesz-
nek kedvezményezettek. Hasonló 
hangnemben nyilatkozott Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyettes is. 
„Gazdasági szempontból hatalmas 
veszteség, erkölcsileg pedig tartha-
tatlan helyzet, hogy Románia a csat-
lakozás minden feltételét teljesíti, és 
mégis rendre elhalasztják felvételét a 

schengeni övezetbe” – hangsúlyozta 
az RMDSZ elnöke.

Barabás T. János, a budapesti Kül-
ügyi és Külgazdasági Intézet vezető 
elemzője lapunk megkeresésére arra 
emlékeztetett: az uniós tagállamok 
parlamentjeinek sorra meg kell sza-
vazniuk a bővítést, ami akár évekig 
is elhúzódhat. „Eddig leginkább 
Franciaországnak (bevándorlás-, 
bűnözésügyek miatt) és Hollandiá-
nak (hajózási témák, roma- és me-

legjogok kapcsán) voltak kifogásai 
Románia schengeni tagsága ellen, 
így ezekben az államokban hosszabb 
parlamenti vita várható, a román 
félnek pedig válaszul a várt intézke-
déseket meg kell hoznia” – mondta 
a szakértő, aki szerint egyébként 
Románia alapvetően felkészült a 
csatlakozásra. Úgy véli, a technikai, 
törvényi háttér nagyjából megvan, 
az ukrán, moldovai, szerb határőri-
zetet kellene schengeni normák sze-
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Akadályok az ország Schengen-tagsága előtt

Még nem érkezik meg. Románia várhatóan továbbra sem csatlakozhat a schengeni övezethez
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rint átalakítani, ami pár hónapos 
munka lenne, akárcsak az övezet 
információs rendszeréhez való 
csatlakozás. „Nem tudunk román 
kormányzati tervről a növekvő 
migráció kezelésére. Több ezerrel 
növekedhet a nyugatra igyekvő, 
Románián keresztül tranzitáló 
migránsok száma, ami növelheti a 
fekete-tengeri és ukrajnai biztonsá-
gi régió gondjait. A Moldovai Köz-
társaság az Európai Unió társult 
tagja, tehát ezután is turistaútle-
véllel utazhatnak be Romániába a 
moldovai állampolgárok, és három 
hónapig maradhatnak az EU-tag-
országban” – hívta fel a fi gyelmet a 
felmerülhető problémákra Barabás 
T. János.

Arra a kérdésre, hogy mire szá-
míthat Brüsszel részéről Románia 
a schengeni csatlakozás ügyében, 
a szakértő azt válaszolta: csak biz-
tatásra, konkrét időpontra nem. 
Mint mondta, előbb a francia, 
holland és más akadékoskodókat 
kell meggyőzni. „Nem tisztázott 
még az Unió kelet-európai poli-
tikája – lásd például az Északi 
Áramlat gázvezeték körüli vitákat 
–, valamint Németország sem nyi-
latkozott arra vonatkozóan, hogy 
számít-e nagyobb bevándorlással 
a Balkánról. Ez utóbbi a járvány 
utáni gazdasági újjáéledés sike-
rétől is függ, ami ugye szintén bi-
zonytalan” – hangsúlyozta Bara-
bás T. János.

 » Az uniós tag-
államok parla-
mentjeinek sorra 
meg kell szavaz-
niuk a bővítést, 
ami akár évekig 
is elhúzódhat.

 » KRÓNIKA

H amarosan megkezdődik a te-
rületszerzés, nyáron már a 
kivitelezési közbeszerzés is 

megjelenhet az M49 autóút Má-
tészalka és Ököritófülpös közötti 
szakaszára, jelentette be Palkovics 
László magyar innovációs és tech-
nológiai miniszter pénteken Szat-
márnémetiben. A magyar Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium 
(ITM) MTI által idézett pénteki köz-
leménye szerint a tárcavezető, az 
Északkelet-magyarországi Gazda-
ságfejlesztési Zóna kormánybiztosa 
a határ menti régiók, települések 
együttműködéseinek, kapcsolatai-
nak bővítési lehetőségeiről tárgyalt 
Szatmár megye elöljáróival. A mi-
niszter emlékeztetett arra, hogy 
míg korábban egyetlen gyorsfor-
galmi összeköttetés sem létezett 
Magyarország és Románia között, 
2010 óta már két négysávos út épült 
meg Erdély felé.

Az M43 az M5-ből leágazva vezet 
Szeged érintésével Arad irányába. 
Az M35-M4 teljes hosszban tavaly 
elkészült, Debrecen utáni szaka-
szai pedig Nagyvárad felé teszik 
lehetővé a gyors, kényelmes és biz-
tonságos eljutást, írja a tárca. Az 
MTI által idézett közlemény szerint 
Palkovics László elmondta, hogy a 
harmadik összeköttetés az M3 au-
tópályától induló M49 autóút ki-
építésével jön létre. Az autópályává 

fejleszthető négysávos kapcsolat 
két ütemben épül meg. A Mátészal-
kától Ököritófülpösig tartó szakasz 
kivitelezési közbeszerzése június-
ban elrajtolhat, a szerződést 2022 
elején köthetik meg. A munkála-
tok a forrásbiztosítást követően így 
akár már jövőre megkezdődhetnek. 
A Csenger országhatárig, tehát a  
jelenlegi Csengersima–Pete (Szat-
már megye) határátkelő közelébe 
vezető folytatás tervezési szerző-
dése idén tavasszal megszülethet, 
a kiviteli tervek ezt követően egy 
éven belül meg lehetnek.

A magyar kormány 2020-ban dön-
tött a gazdaságfejlesztési zónák létre-
hozásáról, hogy a történelmi régiók 
versenyképes gazdasági egységekként 
fejlődhessenek. Az Északkelet-magyar-
országi Gazdaságfejlesztési Zóna célja 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék or-
szághatárokon átnyúló hatású, átfogó 
fejlesztése. A tervek szerint a zónák 
meghatározó szerepet töltenek be a gaz-
daság újraindításában, növekedésé-
nek vírusválság utáni, gyors helyreál-
lításában. A Palkovics László vezette 
delegáció a közös fejlesztési lehető-
ségekről, Magyarország és Romá-
nia határmenti infrastruktúrájának 
korszerűsítéséről egyeztetett Pataki 
Csabával, Szatmár megyei tanács-
elnökkel, Kereskényi Gáborral, Szat-
márnémeti polgármesterével, Ma-
gyar Loránd és Nagy Szabolcs képvi-

selőkkel. A miniszter-kormánybiztos 
kifejtette: Szatmárnémeti a magyar 
és az ukrán határhoz való közelsé-
gének köszönhetően különösen al-
kalmas a határon átnyúló együtt-
működésekre. A megyeszékhely 
regionális szerepét erősíti, hogy a 
városban található Románia egyik 
legnagyobb, 70 hektáros ipari park-

ja és egy nemzetközi repülőtér. Az 
Északkelet-magyarországi Gaz-
daságfejlesztési Zóna és Szatmár 
megye között a felsőoktatásban, 
szakképzésben és innovációban is 
érdemes szorosabbra fűzni a kap-
csolatokat, tájékoztatta az MTI-t 
az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium.

Jövőre elkezdhetik építeni az Erdély felé vezető legújabb magyar sztrádát

 » A miniszter 
emlékeztetett 
arra, hogy 2010 
óta már két négy-
sávos út épült 
meg Erdély felé.

Palkovics László a határ menti régiók együttműködéseinek lehetőségeiről tárgyalt Szatmár megyében




