
Két héten belül dönteneK

Újrakezdhetjük
a strukturális alapok

lehívását?
Az európai bizottság két héten belül eldöntheti, hogy 
Románia újrakezdheti-e a strukturális alapokból le-
hívandó összegek kérelmezését – nyilatkozta tegnap 
leonard Orban európai ügyekkel foglalkozó miniszter. 

Hírösszefoglaló

„Éppen tegnap tartottunk technikai találkozót az 
Európai Bizottság szakértőivel, és reméljük, két 
héten belül megszületik az EB döntése, hogy új-

raindíthassuk a kifizetési kérvények továbbítási folyamatát. 
Valószínűleg, amikor az Európai Bizottság elfogadja, a szá-
zalékarány (az alapok lehívására – szerk. megj.) nőni fog, 
nem túl sokkal, de megközelítjük majd a 6-7 százalékot” 
– közölte Orban, aki részt vett az európai alapokkal fog-
lalkozó szemináriumon. A miniszter ezt megelőzően rámu-
tatott, a mostani alacsony, 3,72 százalékos lehívási arányt 
az indokolja, hogy júliustól a hatóságok már nem küldtek 
visszafizetési kérelmeket Brüsszelbe. 

2011. júliusban a román fél felfüggesztette az Európai 
Bizottsághoz intézett visszafizetési költségekről szóló nyi-
latkozatok elküldését minden operatív programra vonat-
kozóan, amíg kellőképpen meggyőződik a közbeszerzések 
ellenőrzési, menedzsment- és ellenőrző rendszerének tör-
vényességéről. Az európai ügyek minisztériuma október 
31-én közölte, továbbította az Európai Bizottsághoz a visz-
szafizetések újraindításához szükséges feltételek teljesítésé-
vel kapcsolatos információkat az EB strukturális alapjaiból 
finanszírozott projektekre.

Jövő esztendőben a kormány a költségvetés révén körül-
belül 6 milliárd euró értékben szándékszik európai alapo-
kat lehívni.

„Az összeg, amelyet le szeretnénk hívni, pontosabban 
ebből az összesen 6 milliárd euróból körülbelül 2,5 milliárd 
eurót a mezőgazdaság számára kellene megszerezni, amiből 
1,2 milliárd euró közvetlen kifizetés lenne. Úgyszintén 1,2-
1,3 milliárd eurót a vidékfejlesztésre fizetnénk ki, ami eléggé 
megközelíti azt az összeget, amit Romániának idén sikerült 
lehívnia, azaz több, mint egymilliárd eurót. Nem nagyra 
törő tervről van szó. A kohéziós alapok területén azonban 
3,5 milliárd eurót kell lehívnunk” – tette hozzá Orban.
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Gazdaság

> Féltik állásukat az uni-
ós munkavállalók. Az Európai 
Unióban munkában állók 35 
százaléka aggódik amiatt, hogy 
a nehéz gazdasági helyzet miatt 
elvesztheti állását – derül ki az 
Eurobarométer közvélemény-
kutatásból.

A nyugtalankodók száma 
ráadásul uniós átlagban két 
százalékkal emelkedett 2009 
óta. Spanyolországban, Gö-
rögországban és Litvániában 
60 százalék fölött van azok 
részesedése, akik tartanak 

munkahelyük megszűnésé-
től. Magyarországon 33 szá-
zalékos az aggódók aránya, 
ugyanakkora, mint a legutób-
bi felméréskor.

Növekedett ug yanakkor 
azok csoportja is, akik bizto-
sak abban, hogy állásuk nem 
szűnik meg, vagy ha mégis 
munka nélkül maradnának, 
gyorsan találnának újabb 
munkahelyet. 

A megkérdezettek kéthar-
mada (uniós átlagban és Ro-
mániában is) meggyőződéssel 

mondta, hogy két év múlva is 
lesz munkája.

A felmérés szerint az uniós 
lakosság 71 százaléka nem re-
ménykedik a válság gyors be-
fejeződésében, 87 százalék sze-
rint a szegénység növekedett 
az elmúlt két évben az Európai 
Unióban. 

A megkérdezettek több 
mint fele úgy ítélte meg, hogy 
az Európai Unió pozitív szere-
pet játszik a tagországok fog-
lalkoztatási és szociálpolitiká-
jának alakulásában.hí
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A kötelező mAgánnyugdíjAk állAmosítását szeretné egy képviselő

Öt százalékkal nőhetnének
a nyugdíjak?

A kötelező magánnyugdíj
rendszer államosítását javasolja 
daniel oajdea képviselő. szerinte 
a nemzetközi pénzügyi lobbinak 
engedett 2004-ben a kormány, 
amikor ennek bevezetését elfo-
gadta. A vonatkozó törvény csak 
az alapok bevételeit garantálja, a 
befizetők számára nem garantál 
semmit, állítja a képviselő, aki 
szerint az alapok felszámolásá-
val a nyugdíjak értékét is növelni 
lehetne. hasonló intézkedésre 
még szlovákiában és magyaror-
szágon került sor.

Hírösszefoglaló 

Daniel Oajdea képviselő tör-
vényjavaslatot nyújtott be 
a kötelező magánnyugdí-

jakról szóló, 2004/411-es törvény 
eltörlésére, úgy értékelve, hogy e 
jogszabály megkárosítja az állam-
polgárokat, és kb. 5 százalékkal 
nőnének az állami nyugdíjak, ha a 
pénz nem a magán-, hanem az álla-
mi nyugdíjalapba folyna be. Oajdea 
a képviselőházban tartott tegnapi 
sajtóértekezletén azt mondta, a 
2004/411-es törvény minden dol-
gozót arra kötelez, hogy 2016-ig 
bruttó fizetése 6 százalékáig terjedő 
összeget fizessen az államnak, de azt 
nem garantálja, hogy 30 év után 
legalább a befizetett összeget vissza-
adják, nem beszélve a kamatról, in-
dexelésről vagy az értékvesztésről.

Szerinte ez a jogszabály megrö-
vidíti Románia minden állampolgá-
rát, és a kormány meg a parlament a 
befektetési alapok és a nyugati pénz-
ügyi csoportok heves lobbijának en-
gedve fogadta ezt el 2004-ben.

„Egy dolog a fakultatív 
magánnyugdíjrendszer, és más a 
kötelező, amikor az állam saját 
szakállára elveszi a pénzedet és a 
befektetési alapoknak folyósítja. 
Megengedhetetlen, hogy támogas-
suk a nyugdíjak II. pillérének fenn-
tartását, amikor a kormány évente 
14 milliárdos hiányt okozott a 
nyugdíjalapnak” – mondta Oajdea. 
Hozzátette, 2012-ben 11 milliárd 

euróra lesz szükség a nyugdíjak kifi-
zetésére olyan körülmények között, 
amikor az állam most körülbelül 
nyolcmilliárd eurót hajt be, és idén 
a magánnyugdíj-alapoknak 650 
millió eurót fizet ki.

„Világosan kitűnik, hogy ha ez 
a pénz nem a magánnyugdíjalapok-
hoz menne, hanem az államihoz, a 
nyugdíjakat legalább 5 százalékkal 
lehetne emelni minden költségve-
tési erőfeszítés nélkül” – vélekedett 
Oajdea.

Úgy értékelte, hogy a magán-
nyugdíjalapok aktíváit államosítani 
kellene, miként azt Szlovákiában 
vagy Magyarországon is megtették.

A parlament  fog dönteni a kötelező magánnyugdíjak sorsáról

 hirdetések


