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H I R D E T É S

BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNNYAL FENYEGETŐZIK A BUKARESTI ELLENZÉK AZ ORSZÁGOS HELYREÁLLÍTÁSI TERV KAPCSÁN

Három évtizedes lemaradást hozna be Románia
Reformokkal és hiteltörlesz-
téssel „fi zet meg” Románia 
az országos helyreállítási 
és ellenálló-képességi terv 
keretében az Európai Unió 
által nyújtott támogatásért 
és kölcsönért. Florin Cîţu 
miniszterelnök elmondása 
szerint azonban Románia 
nem engedheti meg azt 
magának, hogy lemondjon a 
hitelről, szükség van minden 
eurócentre, hogy az ország 
be tudja hozni lemaradását.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

E llenzéki kivonulás, valamint 
bizalmatlansági indítvány-
nyal való fenyegetés mellett 

ratifi kálta tegnap a román parla-
ment az európai sajátforrás-ren-
deletet, amely a tagországi hozzá-
járulások növelését irányozza elő 
az uniós helyreállítási alap létre-
hozása érdekében. Az ellenzéki 
Szociáldemokrata Párt (PSD) csak 
azzal a feltétellel volt hajlandó a 
ratifi káláshoz szükséges kéthar-
mados többséget biztosítani, ha 
a jobbközép kormánykoalíció elő-
zőleg bemutatja a parlamentben 
az országos helyreállítási és ellen-
álló-képességi tervet (PNRR).

 Florin Cîţu miniszterelnök en-
nek eleget tett. Felszólalásában 
hangsúlyozta, Romániának a tel-
jes, 29,2 milliárd eurós összegre 
szüksége van ahhoz, hogy fejlőd-
hessen, és behozhassa a 30 éven 
át késleltetett fejlődési szakaszo-
kat. „A terv megvalósításához 

Romániának beruházókra van 
szüksége, elsősorban hazai cé-
gekre. Emiatt kell pozitívan hoz-
záállni az egészhez, hogy a PN-
RR-ben szereplő teljes összeget le 
fogjuk hívni, fel fogjuk használni, 
és mindez Románia fejlődéséhez 
vezet” – nyomatékosította a kor-
mányfő.

Beszélt ugyanakkor arról is, 
hogy a terv két komponense – a 
reformra és a beruházásokra vo-
natkozó rész – összekapcsolódik. 
„Nem lehet reformot végrehajtani 
beruházás nélkül, és beruházást 
sem reform nélkül, ezt az Európai 
Bizottság valamennyi politikai 
pártja, valamennyi képviselő-
je, mind a szocialisták, mind a 
jobboldal, valamint az Európai 
Parlament is jóváhagyta. Tehát 
nem volt vita, ez egy európai 
szinten jóváhagyott terv, amelyet 
mi Romániában hajtunk végre” – 
mondta Cîţu.

 A kormányfő kihangsúlyozta, 
hogy minden beruházást, amely 
a terv keretében történik, 2026-
ra meg kell valósítani. „Ha nem 
valósítjuk meg őket, elveszítjük 
a pénzt” – fi gyelmeztetett. Rámu-
tatott, hogy a PNRR-ben szereplő 
projektek második fontos része a 
„zöld komponens”, vagyis a kör-
nyezetszennyezés csökkentése, 
valamint a digitalizáció.

Az egyes ágazatokra előirány-
zott keretösszegek felsorolásakor 
a kormányfő megerősítette: Ro-
mánia a PNRR legnagyobb részét 
– 7,6 milliárd eurót – infrastruk-
túra-fejlesztésre, autópálya- és 
vasútépítésre fordítja. „Ebben a 
kormányzati ciklusban át fogunk 
kelni az autópályával a Kárpáto-
kon” – ígérte Cîţu.

Az ellenzék 
bizalmatlan maradt
A PNRR parlamenti bemutatásán 
a kormánypártok képviselői és 
szenátorai nem szólaltak fel, ami 
az ellenzéki szónokok szerint azt 
bizonyítja: a Citu-kabinet még őket 
sem avatta be abba, hogy el akarja 
téríteni, a politikai klientúrának 
akarja átjátszani a Románia rendel-
kezésére álló pénzt. Marcel Ciola-
cu, a PSD elnöke felszólalásában 
úgy értékelte: a Cîţu-kabinet által 
kidolgozott PNRR nem „helyreál-
lítási”, hanem „megszorítási” terv, 
ezért a PSD június 14-én bizalmat-
lansági indítványt nyújt be a kor-
mány ellen. „Ma nem mutatták be 
a parlament előtt az országos hely-
reállítási tervet. Az egyedüli dolog, 
amit a PNRR-ről tudunk az, hogy 
nem Románia fejlődését szolgálja, 
hanem a megszorító intézkedések 
tervét vetíti előre. A romániaiak 
érdekében, a PSD válaszképpen jú-
nius 14-én benyújtja a bizalmatlan-
sági indítványt a kormány PNRR 
kapcsán vallott kudarca miatt” – 
szögezte le a PSD vezetője.

A PSD azt is a Cîțu-kormány 
szemére vetette, hogy nem jut-
tat helyreállítási forrásokat az 
öntözőberendezések és a föld-
gázhálózat fejlesztésére. Az ezek-
re előirányzott támogatásokat 
azonban valójában az Európai 
Bizottság utasította el környezet-
védelmi szempontokra, a zöld 
energiaforrások előnyben része-
sítésére hivatkozva. Beszélt egy-

úttal arról is, hogy szerinte előbb-
utóbb újra feltűnik a képben a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF). „A 
PSD megszabadította Romániát 
az IMF-hitelektől, a jelenlegi PNL 
– USR–PLUS kormány azonban 
vissza fogja hozni ezeket. Arra 
használják a PNRR-t, hogy igazol-
ják a megszorításokat és a jövő-
beli megállapodást a Nemzetközi 
Valutaalappal” – hangoztatta 
Marcel Ciolacu.

Érett tervek kellenek
„A nagyberuházásokról és a re-
formokról kell szólnia az országos 
helyreállítási tervnek” – szögezte 
le tegnap a parlamenti vitát kö-
vetően a Krónika megkeresésére 
Miklós Zoltán RMDSZ-es kép-
viselő, az alsóház pénzügyi és 
költségvetési bizottságának tagja 
(képünkön). Emlékeztetett, Ro-
mánia 29,2 milliárd eurót kap a 
terv részeként, ennek kevesebb, 
mint a fele a vissza nem téríten-
dő támogatás, 15 milliárd euró 
pedig hitel, amit majd törleszteni 
kell. „Nagyon fontos, hogy az idő 
rövid: 2026-ig le kell zárni a pro-
jekteket, a kifi zetéseket végre kell 
hajtani. Nincs idő arra, hogy most 
találjunk ki projekteket, most 
kezdjünk el megvalósíthatósági 
tanulmányokat készíteni. Érett ál-
lapotban levő, kész tervekre van 
szükség, másként nincs lehető-
ség arra, hogy ezeket a pénzeket 
határidőig lehívjuk” – húzta alá a 
szakpolitikus.

Véleménye szerint a helyre-
állítási tervben fokozottan kell 
fi gyelni a környezetvédelemre és 
a digitalizációra, az összeg több 
mint felét erre kell szánni, tehát a 
projektek többségének kell hogy 
legyen zöld és digitalizációt elő-
remozdító eleme. Rámutatott, a 
tegnapi beszámolón az körvona-
lazódott, hogy vízgazdálkodásra 
2 milliárd eurót, erdőgazdálko-
dásra több mint 1 milliárd eurót, 
hulladékgazdálkodásra 1 milliár-
dot, közlekedési infrastruktúrára 
7, 6 milliárd eurót, kórházakra 2,4 
milliárd eurót, oktatási intézmé-
nyekre 3,6 milliárd eurót szán a 
kormány.

„Kell a hitel 
a felzárkózáshoz”
Felvetésünkre, hogy miközben 
számos európai uniós tagállam – 
köztük Magyarország – máris je-
lezte, hogy nem kíván élni a prog-
ram keretében elérhető hitellel, 
Románia „hozzányúl” ezekhez 
a pénzekhez is, Miklós Zoltán a 
kormányfőhöz hasonlóan leszö-
gezte, szükség van a teljes összeg-
re, mind a 29,2 milliárd euróra 
ahhoz, hogy Románia behozza a 
lemaradást a többi tagországhoz 
képest elsősorban az infrastruk-
túra terén korszerűsítenie kell 
az úthálózatot, a kórházakat, az 
iskolákat. A másik érv a közgaz-
dász szerint, ami a hitel mellett 
szól, hogy ez a hitelkonstrukció 
előnyösebb, mintha a szabadpi-
acról venne fel kölcsönt az ország. 
Meglátása szerint Romániának 
amúgy is kölcsönt kellene felven-
nie, hogy felzárkózzon, ezért ér-
demes kihasználnia a kedvezőbb 
hitelfeltételeket.

A pénzügyi források felhasz-
nálásával lehetőség lesz olyan 
reformokat megvalósítani, ame-
lyekre nagy szükség van, viszont 
eddig nem volt erre lehetőség. A 
miniszterelnök a parlament előtt 
megnevezte, hogy három terüle-
ten tervez a kormány reformokat: 
az állami vállalatok, a közigazga-
tás és a nyugdíjrendszer terén. Az 
országos helyreállítási tervet jövő 
héten iktatja a kormány.
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Mennyit fi zet be Románia a közös kasszába?

Miután tegnap a román parlament ratifi kálta az európai sajátfor-
rás-rendeletet, az  Európai Bizottság újraszámítja a hozzájárulás 
értékét. Románia 2021-es hozzájárulásának mértéke az EU 2021-es 
költségvetésének ratifi kációs levele szerint 2,357 milliárd euró. A 
következő öt évre a becsült átlagos román hozzájárulás 2,659 mil-

liárd euró, a 2021–2027 közötti költségvetési ciklus teljes idősza-
kára vonatkozó átlag pedig körülbelül 2,702 milliárd euró – áll a 

parlamenti költségvetési-pénzügyi bizottságok jelentésében. 




