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Nagyjából 2 milliárd eurót fordít-
hat Románia a méltányos átállás 
biztosítására  az olyan monoin-
dusztriális vagy bányavidéke-
ken, ahol a környezetszennyező 
tevékenységet a következő 
időszakban csökkenteni kell, 
majd idővel teljesen fel kell szá-
molni. Két erdélyi megye kaphat 
a támogatásból, de a lista még 
nem végleges.

 » BÍRÓ BLANKA

R omániában hat megye – köz-
tük két erdélyi – a lehetséges 
kedvezményezettje az Európai 

Unió méltányos átállási alapjának, 
amely összesen mintegy 2 milliárd 
eurós támogatást jelent különbö-
ző projektek megvalósítására. Hu-
nyad, Maros, Gorj, Dolj, Galac és 
Prahova megye szerepel a listán, ez 
azonban az év végéig még változ-
hat – mutatott rá megkeresésünkre 
Winkler Gyula európai parlamenti 
képviselő. Kifejtette, az Európai 
Unió meghirdette a digitális és 
zöld átállást, ez utóbbi a fenntart-
hatóságról szól, vagyis arról, hogy 
a következő három évtizedben a 
környezetszennyező szén, földgáz, 
kőolaj-alapú rendszerekről fenn-
tartható energiaforrásokra kell át-
állni. A méltányos átállási alap ezt 
a folyamatot támogatja.

„Az átállás nemcsak bányabe-
zárásról szól, ennél sokkal töb-
bet jelent, hiszen például Maros 
megyében a radnóti hőerőmű és 
az Azomureș vegyipari kombinát 
nagymértékben környezetszennye-
ző” – mutatott rá az RMDSZ-es po-
litikus. Felidézte, az alap tartalmá-
ról és értékéről két éve zajlik a vita 
az európai intézmények között, ezt 
zárta le a múlt héten az Európai Par-
lament, és véglegesítette a terveket, 
amelyek szerint az Unió szintjén 17,5 
milliárd eurót szánnak erre a célra, 
miközben másfél évvel ezelőtt még 
40 milliárd euróból indultak ki.

Az összegből Romániának 1,95 
milliárd euró jut, ehhez társul az 
átlag 15 százalékos országos társfi -
nanszírozás, tehát a összeg végül 
meghaladja a 2 milliárd eurót. Az 
alapra jogosultak között jelenleg hat 
megye szerepel hivatalosan a listán, 
de ez az országos terv véglegesítése 
során az év végéig változhat, hiszen 
több megyében – köztük Hargita me-
gyében – is vannak javaslatok. Az 
összeg azonban nem növekszik, ezt 
kell majd szétosztani.

Sokszínű gazdaság
A cél a méltányos átállás biztosítá-
sa az olyan monoindusztriális vagy 
bányavidékeken, ahol a környezet-
szennyező tevékenységet a következő 
időszakban csökkenteni kell, majd 
idővel teljesen felszámolni. Hunyad 
megyében az energetikai miniszter 
már bejelentette, hogy megállapodás 
született a szakszervezetekkel, a Zsil 
völgyében 2030-ban leáll a bányá-
szat, és a 2032-ig bezárják a kőszénbá-
nyákat. Winkler szerint hasonló terv-
re lenne szükség Gorj megyében is, de 
mivel a lignitbányák és a hőerőművek 
az ország energetikai szükségletének 
egyötödét fedezik, ott sokkal bonyo-
lultabb a helyzet.

„Az átállásnak van egy társadal-
mi és egy gazdasági komponense. 
A gazdasági elem, hogy alternatívá-
kat biztosítsanak az iparnak, támo-
gatva a vállalkozókat. Ez nem jelenti 
feltétlenül azt, hogy ugyanabban 
az ágazatban kell maradniuk, és 
muszáj nap- vagy szélenergiával 
foglalkozniuk, a lényeg, hogy sok-
színűsítsék ezekben a térségekben 
a gazdasági tevékenységet. Ez ma-
gától nem történik meg, ezért van 
szükség a segítségre” – fogalmazott 
a szakpolitikus. Hozzátette: a társa-
dalmi komponens abban áll, hogy az 
élethosszig tartó, a felnőtt tanulást, 
az átképzéseket támogassák, az ál-
láskeresőket segítsék ügynökségek-
kel, tanácsadással, információkkal, 
erősítsék a szakoktatást, a duális 
képzést. „Rengeteg lehetőség van, 
több projekteket lehet az alapból 
fi nanszírozni” – mutatott rá Wink-

ler Gyula. Hangsúlyozta, hasonló 
programok eddig is voltak, de ezeket 
magasabb szintre kell emelni, hiszen 
olyan „kompakt vidékekről” van szó, 
ahol az átállással emberek ezreinek 
megélhetése kerülhetne veszélybe.

Nem az Unió rendeli el
a bányabezárást
Az átállási tervek összeállítása folya-
matban van, már ezekre is biztosított 
az EU forrásokat. A tervek készítését 
az érintett megyei önkormányzatok 
koordinálják, zajlanak a konzultáci-
ók, a műhelymunkák, a közviták a 
szakszervezetekkel, a munkáltatók-
kal, a cégekkel. „A lényeg, hogy eze-
ket a problémákat nem az EU-nak, 
hanem a kormány kell megoldania 
közösen a helyi közösségekkel, hogy 
az érintettek is magukénak érezzék 
az átállást. „Ne azt érezzék, hogy 
az Unió elrendelte a bányabezárást, 
hiszen nem ez történik. A bányákat 
azért kell bezárni, mert világszinten 
és itthon is érezzük a szennyezés ká-
ros hatásait. Az átállást az élet kény-
szeríti ki” – szögezte le a politikus, 
aki szerint az átállás csak akkor lehet 
sikeres, ha van társadalmi kohézió.

„Eddig is rengeteg pénzt elköltöt-
tek a különböző kormányok ezekben 
a térségekben segélyekre, támogatá-
sokra, de a valós problémákat nem 
oldották meg, csak tűzoltás zajlott, 
ezen kell változtatni” – fogalmazta 
meg az EP-képviselő. 

Új megközelítés
A méltányos átállási mechanizmus 
három pillérből áll: az egyik az alap, 
ehhez társul a projektfi nanszíro-
zási garanciaalap a magánszféra 
által igénybe vehető kölcsönökre, 
amelyeket az országok kereskedel-
mi bankjai adnak uniós garanciá-
ra, az Európai Beruházási Bankkal 
kötött szerződés alapján. A harma-
dik, amikor közvetlenül az Európai 
Beruházási Bank fi nanszíroz nagy 
projekteket, nem feltétlenül csak a 
listán szereplő megyékben, hanem 
együttműködések révén régiós vagy 
többmegyés tervek megvalósításá-
ra. „A kormány, az európai uniós 

ERDÉLYI MEGYÉKBEN IS TÁMOGATJA AZ UNIÓ A MÉLTÁNYOS ÁTÁLLÁST, HOGY NE KERÜLJÖN VESZÉLYBE EZREK MEGÉLHETÉSE

A bányabezárások utáni jövőt tervezik

Kézdivásárhely polgármestere szerint a turisztikai potenciál mellé szálláslehetőségek is kellenek
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forrásokért felelős minisztérium, a 
megyei tanácsok közösen koordi-
nálják az uniós alapokból fi nanszí-
rozott projekteket, ezek bizalmat 
generálnak a piacon, megadják az 
irányt, és ehhez csatlakozhatnak 
a magánbefektetések. Új megkö-
zelítésben együttműködésre van 
szükség, összetett projekteket lehet 
javasolni” – irányította rá a fi gyel-
met Winkler Gyula. Aláhúzta: a 
kohéziós alapokból is lehet társult 
projekteket fi nanszírozni.

Az EP-képviselő elmondása sze-
rint amúgy a kormány már megter-
vezte az operatív programokat, de 
ezeket még nem véglegesítették. 

Minden tagállam eldönti,
mire költi a pénzt
„Most a csapból is az országos 
helyreállítási terv folyik, ám a kö-
vetkező lépés az országos kohéziós 
és agrárpolitikai stratégia elkészí-
tése a 2021–2027-es költségvetési 
ciklusra, az új operatív programo-
kat is jóvá kell hagyatni Brüsszel-
ben” – hangsúlyozta ugyanakkor 
Winkler. Elmondása szerint ezekre 
a stratégiákra azért van szükség, 
mert hatalmas a feszültség a tag-
államok között, hiszen ami érdeke 
Dániának, nem az Portugáliának, 
vagy ami jó Romániának, nem biz-
tos, hogy jó Belgiumnak.

„A 27 tagállam sokszínű, a po-
litikai megközelítést sem a komp-
romisszumkeresés, hanem az 
egymásnak feszülés jellemzi. A sa-
játos érdekeket nehéz egy kaptafá-
ra húzni, ezért az EU intézményei 
megszabják az irányvonalakat, a 
költségvetéseket, de a tagállamok 
állapítják meg, hogy konkrétan 
mire költik el a pénzt. A terveket 
jóvá kell hagyatni Brüsszelben, 
mert a csónakban a 27 evezős-
nek egy irányba, egy tempóban 
kell haladnia, különben elsüllyed 
vagy egy helyben forog. Az irányt 
pedig nem a brüsszeli technokra-
ták jelölik ki, hanem a tagállamok 
választott képviselői gyakran ke-
mény viták során” – összegezte 
Winkler Gyula.

 » „Ne azt 
érezzék, hogy az 
Unió elrendelte a 
bányabezárását, 
hiszen nem ez 
történik. A bá-
nyákat azért kell 
bezárni, mert 
világszinten és 
itthon is érezzük 
a szennyezés 
káros hatásait. 
Az átállást az 
élet kényszeríti 
ki” – szögezte 
le a politikus, 
aki szerint az át-
állás csak akkor 
lehet sikeres, ha 
van társadalmi 
kohézió. 

 » „Az átállás 
nemcsak bánya-
bezárásról szól, 
ennél sokkal töb-
bet jelent, hiszen 
például Maros 
megyében a 
radnóti hőerőmű 
és az Azomureș 
vegyi kombinát 
nagymértékben 
környezetszeny-
nyező” – muta-
tott rá az RMDSZ-
es politikus. 

 » PAP MELINDA

Fejlesztené a turisztikai infrastruktú-
rát a kézdivásárhelyi önkormány-

zat, azonban gondot jelent, hogy 
nincs elegendő panzió a látogatók 
elszállásolásához. Ezért Bokor Tibor 
polgármester arra szólítja a helyieket, 
nyissanak szálláshelyeket a turisták 
számára. A polgármester az Agerpres-
nek úgy nyilatkozott, arra számít, hogy 
a brassói repülőtér megnyitásával nőni 
fog a térségbe érkező látogatók száma, 
és Háromszék számos természeti lát-
ványosságával profi tálhatna ebből. A 
polgármester szerint Kézdivásárhely 
is valódi turisztikai célponttá válhat-
na, hiszen minden adottsága megvan 
ehhez, leszámítva a panziókat, melyek 
nem elegendők a látogatók elszállá-
solásához. Bokor Tibor elmondta: a 

város történelmi-kulturális öröksége 
adott, épített öröksége is egyedi, de 
a szálláshelyeket fejleszteni kell. Úgy 
vélte, étterem elegendő van a városban 
– amely a moldvai autópálya megépül-
téből is profi tálhat –, és ezek többsége 
hagyományos konyhával működik. A 
fejlesztésekről szólva az elöljáró kifej-
tette: kerékpárutakkal kötnék össze a 
várost a térség más látványosságaival, 
hogy újabb kikapcsolódási lehetősé-
get teremtsenek a turisták számára. 
Így a tervek szerint a kézdiszentléleki 
és gelencei templomhoz is el lehetne 
majd jutni két keréken, ahogy a köze-
li Lemhénybe is. A céhes városként is 
emlegetett Kézdivásárhely udvarterei-
ről híres, a Kovászna megyei városban 
egykoron 11 céh működött. Ezeknek 
állít emléket az 1972-ben megnyílt céh-
történeti múzeum.

Szálláshelyek nélkül nem pöröghet fel Kézdivásárhely turizmusa




