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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglalta k
alapján írásbeli választ igényl ő „A magyar-román politikai kapcsolatok mikor léphetnek ki a
jelenlegi mélypontról?” című, K/146. számú írásbeli kérdésükre - Szijjártó Péte r
miniszter úr megbízásából - az alábbi tájékoztatást adom .

Romániával kapcsolatos külpolitikai stratégiánkat az elmúlt években a közös politikai ,
geostratégiai érdekeket, a romániai magyarság igényeit, illetve a szoros gazdasági-
kereskedelmi kapcsolatainkat szem előtt tartó és erősíteni kívánó pragmatikus
megközelítés jellemezte . Több területen előremutató együttműködést folytatunk .

A két ország gazdasági, kereskedelmi kapcsolatai folyamatosan er ősödnek. Románia
2017-ben Magyarország 9. kereskedelmi partnere volt, folyamatosan növekszik a
Romániába irányuló magyar export, 2017 során 2,5 milliárd eurót kitev ő többletet ér t
el külkereskedelmi mérlegünk . Ugyancsak említést érdemel az egyre intenzíveb b
magyar-román energetikai együttműködés. Hazánk ellátásbiztonságának er ősítése
szempontjából prioritást élvez a déli irányú gázbetáplálási koncepciók megvalósítása ,
melyben kulcsszerepet játszik Románia fekete-tengeri offshore földgáz-készlete .

A tervezett Budapest-Kolozsvár-Bukarest gyorsvasút fejlesztés megvalósítás i
tanulmánya elkészítésére a magyar kormány 3 millió eurót biztosít .
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