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Mennyire voltak fontosak az uniós 
kohéziós alapok Bulgária polgárai 
számára az ország tíz évvel ezelőtti 
uniós csatlakozása óta? Kiemelne ezzel 
kapcsolatban néhány projektet? 

A kohéziós politika Bulgária társadal-
mára gyakorolt hatása jelentős, a beru-
házások hatásai pedig hosszú távon 
tapasztalhatók. Az eredmények viszont 
már jelenleg láthatók. Az utóbbi tíz évben 
12 000-nél több projektet támogattak, 
az európai alapok végrehajtása révén az 
országban elért eredmények kulcsfontos-
ságúak: 800 000-nél több tanuló vagy 
hallgató vett részt iskolai és iskolán kívüli 
tevékenységekben; közel 70 000 mun-
kanélküli részesült szakképzések révén 
támogatásban; 1120 induló innovatív 
vállalkozás kapott támogatást; valamint 
mintegy 372 000 új munkahelyet hoztak 
létre stb.

Milyen előnyeit élvezte Bulgária a más 
tagállamokkal és uniós régiókkal való 
együttműködésnek?

Bulgáriát az Európai Unióhoz való csatla-
kozás messze nagyobbá tette, és ezen 
nem a területi növekedést értem. A négy 
uniós szabadság – a személyek, az áruk, 
a szolgáltatások és a tőke szabad moz-
gása – kiváló lehetőségeket nyújtott szá-
munkra, és igencsak kitágította a 
látóterünket. A termékek és szolgáltatá-
sok jóval tágabb körével, több munka-, 
külföldi életviteli és tanulási lehetőséggel, 
hatalmas potenciális piaci lehetőségekkel 
rendelkezünk, továbbá könnyebbé vált a 
vállalkozás, valamint a különböző uniós 
országokkal és régiókkal való együttmű-
ködés. Emellett azonban az úgynevezett 
„agyelszívással” kapcsolatban felmerülő 
jelentős kihívással is szembe kell néznünk. 
A többi kelet- és közép-európai országhoz 
hasonlóan Bulgáriában is probléma a 
magasan képzett fiatalok kivándorlása. 

Milyen mértékben támogatják a 
jelenlegi programok a gazdaság 
fellendülését? Milyen konkrét 
eredményekre számít a jelenlegi, 
2014–2020-as programozási időszak 
végéig? 

Azt tapasztaltuk, hogy az európai beru-
házások a 2007–2013-ig tartó időszak-
ban Bulgária makrogazdasági mutatóira 
felettébb kedvező hatást gyakoroltak. A 
foglalkoztatottság több mint 15%-kal, az 
átlagkereset majdnem 15%-kal, a lakos-
sági fogyasztás pedig mintegy 14%-kal 
növekedett. Mindez a bruttó hazai ter-
méken is tükröződik, amely becsléseink 
szerint az európai beruházásoknak 
köszönhetően 11%-kal nőtt. Mivel az 
aktuális időszak programozási folyamata 
az előzőhöz képest magasabb minőségű, 
meg vagyok győződve arról, hogy 2023-
ig a várható eredmények jelentős mér-
tékben javulnak.

Bulgária előkészül a 
kohéziós politikáról 
folytatott vita 
előmozdítására
Miközben Bulgária felkészül az uniós elnökség 2018 januárjában 
történő átvételére, Tomislav Donchev miniszterelnök-helyettes, 
kifejti a 2020 utáni kohéziós politikával kapcsolatban folyó vitára 
és az európai szolidaritás jelentőségére vonatkozó álláspontját.
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Mit gondol arról a felfogásról, hogy a 
kevésbé fejlett országok nem 
rendelkeznek a rendelkezésükre álló 
uniós alapok kezeléséhez szükséges 
adminisztratív kapacitással?

Nem tudok egyetérteni ezzel az értéke-
léssel – legalábbis nem általánosítha-
tunk egy ilyen megállapítást az összes 
kevésbé fejlett régióra. Az elmúlt évek-
ben a legösszetettebb és legnagyobb 
léptékű infrastrukturális projektek éppen 
ezekben a régiókban valósultak meg. 

Nem felejthetjük el azt sem, hogy az 
európai beruházások kezelése nemcsak 
a kohéziós politika célkitűzéseivel hoz-
ható összefüggésbe, hanem többek 
között az állami támogatásokra, a köz-
beszerzésre és a környezetvédelemre 
vonatkozó európai jogszabályok meg-
felelő alkalmazásával is összekapcso-
lódik. Az európai beruházások kezelése 
voltaképpen összetett, hosszadalmas 
eljárásokkal jár, ami a késedelem és a 
kapacitáshiány benyomását kelti.

2018 első félévében Bulgária 2007-es 
uniós csatlakozása óta első alkalommal 
látja el az Európai Unió Tanácsának 
elnökségét. Hogyan értékeli ezt a 
lehetőséget?

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége 
kitűnő alkalom arra, hogy megmutassuk 
mit értünk el az uniós tagság tíz éve alatt. 
Törekedni fogunk arra, hogy lehetőséget 
nyújtsunk közös európai jövőnk főbb kér-
déseinek konstruktív megvitatására. Úgy 
vélem, hogy kizárólag őszinte és nyílt vita 

    Az aldomirovtsi mocsárban található madármegfigyelő torony „Az aldomirovtsi mocsár és a 
szlivnicai és dragomani kistérség védett területein található védett fajok kedvező védettségi 
helyzetének helyreállítása és megőrzése” projekt keretében épült. 

 Az utóbbi tíz évben 
12 000-nél is több 

projektet támogattak, 
az európai alapok 

végrehajtása révén az 
országban elért 

eredmények pedig 
kulcsfontosságúak. 



  A Sofia Tech Park az ország első tudományos 
és technológiai parkja, amelyet a felsőoktatás 
és az üzleti világ közötti tudás- és ötletcsere 
platformjaként hoztak létre annak érdekében, 
hogy megerősítsék Bulgária jelenlétét a 
globális kutatási és innovációs térképen.
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keretében találhatjuk meg a megfelelő 
megoldásokat. Mindannyian tisztában 
vagyunk a védelmi, biztonsági és migrá-
ciós területen jelentkező kihívásokkal, 
emellett pedig a hagyományos uniós 
szakpolitikák megfelelő biztosítására is 
ügyelnünk kell. A bolgár soros elnökségre 
éppen a megfelelő időben kerül sor, köz-
tudott ugyanis, hogy álláspontunk mindig 
is a szabadság, az egység és a szolidari-
tás európai értékein alapult.

A 2020 utáni kohéziós politikáról 
folytatott viták egyre intenzívebbek. 
Mik a bolgár elnökség prioritásai e 
területen, és hogyan kívánják ezeket 
megvalósítani? 

Az elmúlt pár évben az európai szolida-
ritással kapcsolatos tárgyalások főként 
annak mértékére és rövid távú hatásaira 
összpontosítottak. Ezt a gazdasági és 
pénzügyi, illetve a menekültügyi válság, 
valamint az egyéb jellegű különféle regi-
onális krízisekhez hasonló objektív okok 
indokolták. Ebben a kontextusban meg-
állapíthatjuk, hogy az európai intézmé-
nyek és a tagállamok rugalmas módon 
reagáltak a kihívásokra, amely nagymér-

tékben hozzájárult az európai gazdaság 
fellendüléséhez, így újra felfelé ívelő fej-
lődési pályára léptünk. Gyakran elfelejt-
jük, hogy az európai alapok beruházásai 
révén elért eredmények segítségével 
sikerült e kihívásokkal megbirkóznunk. 
Európa súlyos válságokból való kilábalási 
képessége annak köszönhető, hogy pol-
gárai, helyi hatóságai és vállalkozásai 
szilárdan hisznek az európai szolidaritás 
erejében. 

Milyen mértékű kapcsolatot tartanak a 
jelenlegi észt, illetve a soron következő, 
2018 második felére ütemezett osztrák 
elnökséggel?

Egyértelmű, hogy az elnökségi trió prog-
ramja országaink közös erőfeszítésein 
alapul az Uniót érintő főbb prioritásokra, 

tendenciákra és kihívásokra vonatkozó 
közös elképzelések megosztása által. 
Kollégáinkkal szoros és folyamatos kap-
csolatot tartunk minden kulcsfontosságú 
kérdés tekintetében, és véleményem 
szerint épp itt az ideje, hogy elismeré-
sünket fejezzük ki az észt elnökségnek 
az elvégzett hatalmas munkáért, amely 
nemcsak a kohéziós és regionális politi-
kák területét érintette. Az osztrák elnök-
ségre nagy feladat vár: racionalizálnia 
kell a 2020 utáni többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó tényleges tárgyaláso-
kat és a következő programozási időszak 
uniós alapjaira vonatkozó jogszabálycso-
magot. Támogatásunk nemcsak a doku-
mentáció elkészültét követő első 
tárgyalások elindítására terjed majd ki, 
hanem az ezt követő konstruktív partner-
ségre is.  

„A társadalmi integrációban és a fenntartható 
városfejlesztésben kiemelt szerepet játszó 

nyilvános terek javítása Burgasz kistérségben” 
projekt fenntartható, hozzáférhető és vonzó 

városi központok kialakítását ösztönzi a régiók 
versenyképességének növelése érdekében. 

 A szófiai reptéri terminálnál található metróállomás közvetlen és könnyen használható kapcsolatot 
teremt a főváros és a reptér utasforgalmi terminálja között. 


