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 » A brüsszeli testület pontosan 
meg akarja határozni, mire lehet 
a pénzt elkölteni.

Május 31-én nyújtják be az Európai 
Bizottsághoz jóváhagyásra a romániai 
helyreállítási csomagot, amelyen még 
mindig dolgoznak a különböző mi-
nisztériumok, és ezzel párhuzamosan 
elkezdődtek az informális tárgyalások, 
egyeztetések a brüsszeli illetékesekkel. 
A bukaresti kormány reméli, sikerül 
közös nevezőre jutni, és kezdődhetnek 
a rég várt fejlesztések.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

T ámadások kereszttüzébe került az el-
múlt napokban a koronavírus-járvány 
okozta válság kiegyenlítésére létrejött 

országos helyreállítási terv (PNRR), a bu-
karesti ellenzéki politikusok és a sajtó is 
azt hangoztatja, hogy az Európai Bizottság 
visszautasította a bukaresti kormány által 
kidolgozott csomagot, több ponton is kifo-
gásolva azt. Klaus Iohannis államfő hétfő 
délután „válságtanácskozást” hívott össze 
a Cotroceni-palotába a koalíciós pártok és 
a kormány képviselőivel, valamint Cristian 
Ghinea európai uniós forrásokért felelős 
miniszterrel. Ghinea a találkozót követően 
úgy nyilatkozott, abban állapodtak meg, 
hogy május 31-én nyújtják be a Románia ál-
tal kidolgozott helyreállítási tervet.

Sztrádafi nanszírozás, 
korszerű öntözőrendszerek
„Az Európai Bizottság értékelte az orszá-
gos helyreállítási tervben az oktatás, az 
egészségügyi és vasúti infrastruktúra, 
illetve az erdősítés ágazatában tervezett 
fejlesztéseket, azonban az öntözésre vo-
natkozó részt újra kell gondolni, mert kor-
szerűtlen” – jelentette ki a találkozót köve-
tően Dan Barna miniszterelnök-helyettes. 
Mint magyarázta, az öntözéses mezőgaz-
dálkodás hagyományos formája – a síksá-
gokat átszelő csatornarendszer, amelyből 
szivattyúk segítségével öntözik a földeket 
– korszerűtlen és káros a környezetre, mi-
vel hozzájárul a sivatagosodáshoz azzal, 
hogy a talajból kivonják a vizet, amelynek 
egy része visszakerül ugyan a talajba, de 
a másik része elpárolog. „A megoldást a 
fejlettebb országokban használt, csőrend-
szeren keresztül vezetett víz jelenti, ez a 
módszer korszerű, gazdaságosabb és kör-
nyezetkímélőbb” – szögezte le Barna a Digi 
24 hírtelevízió hétfő esti műsorában. Alá-
húzta: a kormánynak megoldásokat kell 
találnia korszerűbb öntözési rendszerek 
kidolgozására.

A sajtóhírek szerint ugyanakkor az Euró-
pai Bizottság kifogásolja a román kormány 
4,5 milliárd eurós infrastruktúra-fejlesz-
tési és autópálya-építési terveit is. Ghinea 
elmondása szerint viszont nem visszauta-
sították a terveket, hanem inkább meg-
jegyzéseket tettek, illetve túl magasnak 
ítélték az erre a célra előirányzott forráso-
kat. Cătălin Drulă közlekedési miniszter 
éppen ezért hétfőn tárgyalt a brüsszeli ille-
tékesekkel, majd bizakodóan nyilatkozott. 
Elmondta, az A7-es sztráda Ploieşti–Paş-
cani, az A8-as autópálya Marosvásárhely–
Nyárádszereda és Leghin–Paşcani, az A3-
as Magyarnádas–Vaskapu, valamint az 
A1-es Marzsina–Holgya közötti Hunyad 
megyei szakaszát szeretnék fi nanszírozni 
a program keretében. „Érett és a kor elvá-
rásainak megfelelő projektekről van szó. A 
romániai infrastruktúrának sürgős és a ré-
giók közötti méltányosság elvét szem előtt 
tartó fejlesztésre van szüksége, az orszá-

gos helyreállítási terv pedig létfontosságú 
forrás. Bizakodással tekintek a Románia 
és az Európai Bizottság közötti tárgyalások 
végkifejletére, és bevallom, türelmetlenül 
várom, hogy nekilássunk az építkezésnek” 
– írta Facebook-bejegyzésében a közleke-
dési tárca vezetője.

Brüsszel kérte az egyeztetéseket
„Az Európai Bizottság a sajtóhírekkel el-
lentétben nem utasította vissza Románia 
országos helyreállítási tervét, mert azt még 
be sem nyújtottuk” – szögezte le tegnap a 
Krónika megkeresésére Hegedüs Csilla, 
az uniós forrásokért felelős minisztérium 
államtitkára. Aláhúzta: a terven még min-
dig dolgoznak, de ezzel párhuzamosan 
elkezdődtek az informális tárgyalások. A 
brüsszeli testület ugyanis azt az elvárást 
fogalmazta meg a tagállamok felé, hogy 
még a dokumentumok benyújtása előtt 
egyeztessenek, mert azután két hónap áll 
a rendelkezésére, hogy azokat elemezze, 
majd jóváhagyja, és ne akkor kezdődje-
nek a viták arról, hogy ki mit szeretne. 
„Az EB azt javasolta a tagállamoknak, in-
kább adják le később a terveket, mintsem 
utána kezdődjenek a viták. Másrészt ha 
egyszerre fut be minden ország terve, nem 
tudják azokat egyszerre két hónap alatt 
leellenőrizni, jóváhagyni és leszerződni” – 
mutatott rá az RMDSZ-es államtitkár. Fel-
idézte: a tárgyalások már másfél hónapja 
zajlanak, és még május végéig eltartanak 
arról, miként lehet „zöld ágra vergődni”, 
hogy az EB célkitűzései és Románia érde-
kei is helyet kapjanak az országos helyre-
állítási tervben. Több területen egyetértés 
van, viszont vannak területek, amelyekről 
zajlik a vita az EB-vel,  ugyanakkor a kor-
mánykoalíción belül is arról, hogy mit lép-
nek az EB válaszaira.

Az országos helyreállítási terv arról a 
29,4 milliárd euróról szól, amivel az EB 
támogatja Románia kilábalását a koro-
navírus-járványból és a járvány okozta 
gazdasági válságból, az összeg valamivel 
kevesebb mint fele vissza nem térítendő 
támogatás, a többi kölcsön. Hegedüs Csil-
la jelezte, a brüsszeli testület pontosan 
meg akarja határozni, mire lehet ezt a 
pénzt elkölteni. Az államtitkár elmondá-
sa szerint a dokumentum alapját a 2019-

es és a 2020-as országjelentés képezi. „A 
bizottság éves jelentései valójában arról 
szólnak, hogy az ország egy év alatt mit 
valósított meg, és mit kell még meglép-
nie, hogy felfejlődjön az Unió többi tag-
államának szintjére. Tehát Romániának 
a két jelentés alapján kell megfogalmaz-
nia a helyreállítási tervben a különböző 
területeken szükséges reformokat, ezek 
37 százalékban »zöldek« kell hogy le-
gyenek, és 20 százalékban a  digitalizá-
ciót kell előmozdítaniuk” – részletezte a 
Krónikának Hegedüs Csilla. Hozzáfűzte: 
miután megfogalmazódnak a reformok, 
következnek az ezeket alátámasztó befek-
tetések. „Például az oktatás terén fel kell 
fejleszteni a rendszert a 21. századi szint-
re, ehhez fel kell újítani, bővíteni az isko-

lákat, újakat építeni. Megoldani, hogy ne 
legyenek kinti illemhelyek, legyenek digi-
tális eszközök, a hátrányos helyzetű gye-
rekeket vonják be az oktatásba, fejlesszék 
a duális oktatást, hogy Románia szakem-
bereket, ne három diplomás munkanél-
külieket képezzen” – sorolta lapunknak 
az államtitkár.

Felidézte: 2020-ban a kisebbségi liberá-
lis kormány összeállított egy helyreállítási 
tervet, ám az átalakításra szorult. A tavaly 
decemberben alakult Cîțu-kormány felvál-
lalta, hogy az európai uniós forrásokért 
felelős tárca koordinálásával módosítja 
ezt a tervet. Cristian Ghinea, az európai 
források minisztere tárgyalt valamennyi 
érintett minisztériummal, a megyei jogú 
városok, a megyei önkormányzatok, falvak 
szövetségeivel, a szakszervezetekkel, a ci-
vil szervezetekkel. Az egyeztetések végén 
mintegy 70 millió euró értékben érkeztek 
be javaslatok a már meglevő célkitűzések 
mellé. Ezeket a különböző szakterülete-
kért felelő minisztériumok összesítették, 
és ezek alapján mindegyik elkészítette a 
maga reform- és befektetési tervét. Az eb-
ből kialakult terv sarokszámai mintegy 41 
milliárd eurót jelentenek. Az ebből kiala-

kult tervet három héttel ezelőtt kormányü-
lésen fogadták el. „Ez egy projektportfólió, 
ami Románia prioritásait tartalmazza, 
nincsenek fontosabb vagy kevésbé fontos 
projektek. Ez alapján tárgyal az ország az 
EB-vel. Romániának alaposan meg kell in-
dokolnia ezen beavatkozások szükséges-
ségét, vagy hogy mitől zöldek” – szögezte 
le az államtitkár.

Eltérő prioritások
Hegedüs Csilla elmondása szerint Cris-
tian Ghinea brüsszeli tárgyalásai során 
az EB képviselői bizonyos témakörökre 
azt mondták, hogy „nem találnak bele” 
az elképzeléseikbe, ezeket alaposabban 
meg kell vizsgálni, és meg kell indokolni. 
Az oktatás, az egészségügy vagy a nagy 
erdősítési program terén egyetértés mu-
tatkozik. Az egészségügyben például arra 
hivatkozik Brüsszel, hogy a koronaví-
rus-járvány előtt Romániában a két fő el-
halálozási ok a rákos megbetegedések és 
a szív-érrendszeri betegségek voltak, eze-
ken a területeken akarnak eredményeket 
elérni, szűrőprogramok bevezetésével, a 
háziorvosi rendelők, valamint a kórházak 
korszerűsítésével. Erdősítésre egymilli-
árd eurót költenének, ebben sincs vita. 
Viszont az autópályák és az öntözőberen-
dezések esetében alapos indoklást várt az 
uniós végrehajtó testület.

„Több tagország számára az autópálya 
nem prioritás, mert már megépültek, vi-
szont Romániában a sztrádák, körgyűrűk 
hiánya azt eredményezi, hogy a települé-
seken áthalad a forgalom, szennyezve a 
környezetet, ártva az emberek egészségé-
nek. Az EB inkább támogatja a metrót, a 
vasutat, de ha megépülnek az autópályák 
Romániában, akkor az azt jelenti, hogy 
kevésbé lesznek szennyezettek a települé-
seink, mint most. Ezzel párhuzamosan azt 
mondjuk, hogy kétszer annyi kerékpárutat 
építünk, tervezünk metrót és a vasút kor-
szerűsítését. Az áru- és személyszállításra 
vannak alternatívák a tervben, de ezek nem 
helyettesítik az autópályákat” – részletezte 
az államtitkár. Hasonló a nézetkülönbség 
elmondása szerint az öntözőberendezések 
kapcsán. A brüsszeli illetékesek azt mond-
ják, ezek kiszívják a vizet a földből, és más 
helyeken szárazságot okoznak, de Romá-
nia azzal érvel, hogy a tavalyi aszály miatt 
30 százalékkal csökkent a zöldségtermés, 
emiatt élelmiszerkrí zis alakulhat ki, ami 
csökkenti az ország ellenállóképességét. 
Kiderült ugyanakkor, hogy az EB a romá-
niai földgázhálózat 600 millió eurós bőví-
tési tervét sem támogatja, holott a hazai 
lakosság mindössze 40 százaléka (vidéken 
22 százaléka) fér hozzá a szolgáltatáshoz, 
szemben például Magyarországgal, ahol 
90 százalék a lefedettség. 

Hegedüs Csilla kérdésünkre arra is ki-
tért, hogy az EB-vel a tárgyalásokat az 
érintett miniszterek folytatták a saját re-
formcsomagjuk kapcsán, ezek felelősek a 
reformok életbe léptetéséért, a befekteté-
sekért, az európai forrásokért felelős tár-
ca csak koordinálja mindezt. Reményeik 
szerint május végéig közös nevezőre jut-
tatják a tervet az EB elvárásaival, és a két-
hónapos elemzés, majd jóváhagyás után 
kezdődhet a procedúra itthon, hiszen ezt 
a pénzt 2026 végéig el kell költeni és el is 
kell számolni vele. „Nem vagyunk elkésve, 
eddig még csak Portugália nyújtotta be a 
tervét, de a tagországok többségével zajlik 
az egyeztetés, hiszen az EB egy uniós átlag 
mentén tárgyal. Németország és Francia-
ország e fölött van, Románia pedig alatta” 
– összegezte Hegedüs Csilla.

Brüsszel csak a román hatóságok által tervezettnél korszerűbb öntözésre adna pénzt

HELYREÁLLÍTÁSI TERV: AZ ÖNTÖZŐRENDSZEREK, AZ INFRASTRUKTÚRA ÉS A FÖLDGÁZELLÁTÁS KAPCSÁN IS VITÁZIK BUKAREST BRÜSSZELLEL

Eltérnek Románia és az uniós átlag prioritásai
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