Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség
Az elmúlt két évben az Európai Unió súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal, a
legutóbbi időben pedig több tagállam társadalmi krízissel szembesült. Országunkat
a válság különösen súlyosan érintette, a kilábalás, a gazdaság újból növekedési
pályára állítása a következő időszak legfontosabb kihívása. Ez az időszak
ugyanakkor a megújulás lehetőségét hordozza magában, hiszen az elmúlt évek
tapasztalata azt mutatja, hogy 2004-2008 között Románia gazdasági fejlődése
látványos volt ugyan, de a globális válság rámutatott a gazdaság strukturális
hibáira és gyengeségeire. Az Európai Unióban a válságkezelő intézkedéseket most
új gazdasági stratégiák elfogadása követi, ezek közül a legfontosabbak az Európa
2020 stratégia, az új gazdasági kormányzás és a 2013 utáni pénzügyi távlatok.
Az egyén jóléte áll az európai szociális modell középpontjában. Az európai
megújulás motorja az Európai Néppárt, amely Európa vezető politikai erejeként
meghatározza az új stratégiákat. Egyértelmű, hogy a gazdasági és pénzügyi válság
ellenére az Európai Szociális Piacgazdaság a tagállamok számára az Európai Unió
referencia-jellegű gazdasági modellje marad. A romániai polgárok - köztük
magyar közösségünk - számára a hosszú évtizedeken át vágyott nyugat-európai
piaci és szociális modell jelentősen módosul, de összességében, minden bizonnyal
további hosszú időszakra meghatározza a kontinens gazdasági és társadalmi
jövőképét. Az RMDSZ következetes marad kereszténydemokrata értékeihez,
politikájának középpontjában az egyén jóléte és boldogulása marad, éppen ezért
megerősíti elkötelezettségét az Európai Szociális Piacgazdaság mellett. Számunkra
rendkívül fontos, hogy az európai szolidaritás, a tagállamok közötti
segítségnyújtás meghatározó európai eljárás maradjon, hiszen csupán így
erősödhet meg közép-kelet-európai térségünk és válhat valósággá felzárkózásunk
az Európai Unióhoz.
Az új európai politikák célja az Európai Unió erősítése és sikeresebbé válását,
alapvető érdekünk tehát, hogy a romániai magyarság része és haszonélvezője
legyen az ágazati stratégiáknak, az RMDSZ pedig a rendelkezésére álló
eszközökkel a magyar közösség előnyére alakítsa, majd az alkalmazás során
elérhető közelségbe hozza azokat. Az erdélyi magyar közösség jövőjét a régiók
Európájában látja, az erős Európában, amelyben a felzárkózás közös érdek.
Teremtsünk versenyképes erdélyi gazdaságot. Az EU fejlődését a következő
évtizedben az Európa 2020 stratégia fogja meghatározni, kiemelten öt intézkedési
iránya, amelyek tagállami szinten is mérhető eredményekkel járnak majd a
foglalkoztatás, kutatás és innováció, klímavédelem és energia, oktatás, szegénység
elleni küzdelem terén. A romániai szerkezetváltás sikerét meghatározza majd
azoknak a prioritásoknak az alkalmazása, amelyek a tudásközpontúságon, az
innováción, a fenntartható növekedésen, a hatékony és környezetkímélő erőforrás-

gazdálkodáson, a gazdasági, szociális és területi kohézión valamint
versenyképességen alapuló gazdaságot erősítik az Európai Unióban.
Az erdélyi gazdaság megerősödése és fejlődése érdekében az RMDSZ
következetesen támogatja az európai és az erdélyi gazdaság legnagyobb részét
kitevő kis és közepes vállalkozásokat (kkv), amelyek növelik a foglalkoztatást,
könnyítik az adminisztrációs terheket. Az RMDSZ hozzájárult az EU-ban működő
kkv-k támogatását célzó Small Business Act elnevezésű intézkedéscsomag
kialakításhoz, amely bátorítja az új vállalkozások indítását az európai kkv-k
versenyképességét növelését a globális kihívások előtt.
A versenyképesség, a gazdasági és társadalmi fejlődés fontos velejárója a
tudásalapú társadalom kialakítása. Az innovációt előtérbe helyező szemlélet kihat
a teljes gazdaság és társadalompolitikára, ezért fontos a friss és alkotóképes tudás
állandó gyarapítása. Az információ gyorsabb áramlása, a kereshető világméretű
adatbázisok vagy a digitális tananyagok új alapokra helyezik a gazdasági, politikai
és társadalmi folyamatokat. A romániai magyar közösség számára az információs
társadalom megvalósítása nyitottságot, befogadást és új érvényesülési lehetőséget
jelent.
Erősödjön az európai gazdasági kormányzás. Az RMDSZ üdvözli azokat az
európai terveket, amelyek erősítik a közös gazdasági kormányzást, növelik a
tagállamok közötti szolidaritást és kiterjesztik az euróövezetet. Az új Európai
Gazdasági Kormányzás alapjául olyan pénzügyi eszközöknek kell szolgálniuk,
amelyek hosszú távon biztosítják az európai pénzügyi egyensúly megtartását. A
tagállamok gazdasági értelemben sem oszthatóak régi és új tagállamokra,
központra és perifériára,
erősekre és gyengébbekre. Az eurónak az egész EU hivatalos fizetőeszközévé kell
válnia, természetszerű tehát, hogy ennek érdekében az euróhoz csatlakozni kívánó
tagállamoknak - köztük Romániának - komoly erőfeszítéseket kell tenniük a
jövőben.
Európai támogatással legyen stabil és tervezhető az agrárgazdálkodás. A Közös
Agrárpolitika (KAP) az európai szolidaritás egyik legfontosabb eszköze. Az
európai élelmiszerbiztonság, a környezetbiztonság és a mezőgazdaság társadalmi
hatásai összetett kérdéskört jelentenek, az új gazdasági, társadalmi, környezeti,
éghajlati és technológiai társadalmunk előtt álló kihívások szükségszerűvé teszik a
KAP átalakítását, a közös agrárpolitika pedig hozzájárulhat a fenntartható és
befogadó növekedéshez. A mezőgazdasági termelőket sújtó adminisztrációs
terheket, a szükségtelen bürokráciát csökkenteni kell, ezért a mezőgazdasági
reformok felülvizsgálatának a jogi keret áttekinthetőséget, az adminisztratív
eljárások csökkentését, az irányítási mechanizmusok hozzáférhetőségének

ésszerűsítése és a költséghatékonyság növelését kell eredményezze.
Az Európai Néppárt célkitűzéseivel összhangban az RMDSZ az életképes, stabil
és tervezhető gazdálkodás kialakítását szorgalmazza, különös tekintettel a fiatal
gazdákra. A KAP-nak támogatnia kell a versenyképességet növelését az ágazatban
a gazdaságosság és vonzó munkahelyek megteremtése szempontjából egyaránt. A
mezőgazdaságnak megfelelő életszínvonalat kell biztosítania a gazdálkodók
számára. A továbbra is alacsony piaci árak és ágazati bevételek, valamint a tartós
áringadozás a mezőgazdasági támogatási és kompenzációs rendszerek fenntartását
teszi szükségessé, úgy hogy az EU költségvetésének mezőgazdasági összetevője a
2013 utáni pénzügyi perspektívában is megmaradjon. A közvetlen támogatási
rendszert jelentő első pillér mellett Románia szempontjából rendkívül fontosnak
tartjuk a második, a vidékfejlesztési pillér megerősítését. A második pillért alkotó
vidékfejlesztési projektek uniós finanszírozását országos, helyi és
magánfinanszírozások egészítik ki. Románia esetében tehát a köz és
magánpartnerségek jogszabályi keretének kidolgozására, a folyamat
egyszerűsítésére van szükség.
A régiók újrafelosztására van szükség a területi kohéziós politika sikeréhez.
Régióink megerősítésének, versenyképességének növelése érdekében az RMDSZ
támogatja az Európai Unió kohéziós politikájának megerősítését, amely a
hatékonyság és a versenyképességet növelését célozza. Az eszköz akkor lehet
sikeres, ha a forrás-allokáció a régióspecifikus megoldásokat figyelembe véve az
eredményességre fókuszál, és megalapozott értékelésekre épül.
A kohéziós politikának továbbra is jól finanszírozott, az Unió egészére, az összes
régióra kiterjedő szakpolitikának kell maradnia, amelynek középpontjában - a
szolidaritás elvének megfelelően - a fejletlenebb régiók felzárkóztatása áll. A
kevésbé fejlett térségek olyan súlyos, egymással szorosan összefüggő problémák
megoldásával küzdenek, amelyek kezelése kizárólag akkor lehet sikeres, ha az
Európai Szociális Alap továbbra is a kohéziós politika keretein belül marad.
A kohéziós politika átalakítását az Európa 2020 stratégia határozza meg, az uniós
szintű célmeghatározás mellett a nemzeti, regionális és helyi szintek igényeinek
figyelembe vételére van szükség. Az Unióban többszintű kormányzás gyakorlati
megvalósításának legjobb példája éppen a kohéziós politika. Románia tekintetében
ez strukturális átalakítást igényel. Az RMDSZ következetesen támogatja a régiók
Európájának valós megteremtését, ehhez azonban elsősorban Romániában van
szükség olyan jogszabályi keret kidolgozására, amely új régiók létrehozását teszi
lehetővé.
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