
Iskra Mihaylova, parlamenti képviselőt (ALDE), az 
Európai Regionális Fejlesztési Bizottság elnökét 
(REGI) az Interregről és annak jövőbeli fejlesztési 
lehetőségeiről kérdeztük. 

▶Mit jelent Önnek a közismert nevén Interregként emle-
getett európai területi együttműködés?

Az országoknak és régióknak közös kihívásokkal kell megküz-
deniük, miközben megosztják egymással ötleteiket és tapasz-
talataikat. Az Interreg az európaiakat egymáshoz közelebb 
hozva és közös megoldásokat kínálva igen fontos szerepet ját-
szik abban, hogy ne akadályként tekintsünk a határokra. Az 
Interreg az évek során Európa legfőbb eszközzé vált a partne-
rek közötti határon átnyúló együttműködés támogatását ille-
tően, és nagymértékben hozzájárult a kohéziós törekvésekhez. 
A régiók stabilitásának szintén kiváló jelzőeszközévé vált. 

▶Mit vár a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
Interreg V-től?

A 2014–2020-ra vonatkozó többéves pénzügyi keret nagyobb 
prioritást ad az Interregnek, hogy a széles körben összegyűjtött 
tapasztalatokat minél hatékonyabban lehessen alkalmazni, és 
új partnerségek alakuljanak ki. Sokkal átláthatóbbá kell tennünk 
az uniós finanszírozásból és így az Interregből származó elő-
nyöket és eredményeket. A polgároknak tudniuk kell, hogy az 
uniós finanszírozás segített felülkerekedni a válságon és annak 
következményein, és hozzájárult ahhoz, hogy olyan Európát 

teremtsünk, amely vonzóbb munkalehetőségeket, környezeti 
előnyöket és magasabb életkörülményeket kínál.

A legnagyobb kihívást az jelenti, hogyan tudjuk a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó programozási dokumentumok 
tartalmát sikeresen megvalósítani, elősegíteni a növekedést, 
egyúttal a migrációs és demográfiai problémákat megoldani. 
Az Európai Parlament kiemelt figyelmet fog fordítani a hatá-
ron átnyúló és régiók közötti valós relevanciával bíró prioritá-
sokra és projektekre, hogy elérje a szükséges eredményeket. 

▶Gondolkozott már azon, hogyan fog felépülni az Interreg VI 
(2020+) program?  

A REGI célja egy olyan, a kohézió európai területi célkitűzésé-
nek fejlődésén alapuló jelentés kidolgozása, amely kiemeli az 
Interreg fennállásának 25. évfordulóját, megvizsgálja, hogyan 
erősíthető a kohézió területi dimenziója, és bemutat néhány 
főbb irányvonalat a 2020 utáni időszakra nézve. 

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság értékelési osztálya 
a tagállamokkal együttműködve ex post értékelést készített az 
ERFA és a Kohéziós Alap 2007–2013 közötti programozási idő-
szakáról és ez utóbbi 320 társfinanszírozott programjáról. Az 
Európai Parlament alaposan ellenőrzi ezt a finanszírozási folya-
matot, következtetéseit pedig be fogják építeni a 2020 utáni 
kohéziós politika részeként kidolgozott programtervekbe.

▶Az Interreg 25. évfordulója alkalmából megrendezett 
#eulovewithoutborders verseny zsűrijének tagjaként 
milyen hatással voltak Önre a különböző országok határai 
mentén szövődő szerelmek?

A határtalan szeretet lenyűgöz és inspirál. Nagyon nehéz volt 
kiválasztani a győztes párt. Mindenkinek megvolt a maga 
egyedi – küzdelmekkel és sikerekkel teli – története. A verseny 
valóban megmutatta, hogy ha két ember szereti egymást, 
nem léteznek határok. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/
cooperation/european-territorial/interreg25years
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