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Ez a magazin angol, francia és német nyelven  
újrahasznosított papírra nyomtatva jelenik meg.
Elektronikus változata 21 nyelven az alábbi címen érhető el:
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/ 
panorama/index_hu.cfm

A kiadványban szereplő szövegek a szerzők személyes nézeteinek adnak hangot,  
amelyek nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság véleményét.
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