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A mediterrán szakpolitikák új 
kormányzási fórumra tesznek szert
A mediterrán térségben új európai 
transznacionális együttműködési kormányzási 
fórum indult útjára, amelynek célja a régió 
politikai döntéshozatalának elősegítése. 

PANORAMED – A mediterrán kormányzási platform az 
Interreg mediterrán program által jóváhagyott új nagy-
szabású projekt, amely a Földközi-tenger partján lévő 

európai államok nemzeti minisztériumait és regionális ható-
ságait fogja egybe. Portugáliától Ciprusig minden tag szorosan 
együttműködik egymással, és rendszeresen kezelnek fontos 
kihívásokat, mint például a part menti és tengeri turizmust, 
vagy a terület tengerfelügyeletét.

A projekt vezető partnere a spanyolországi Pénzügyi és Köz-
igazgatási Minisztérium, a projekt pedig az ezekre a területekre 
jellemző kihívások és növekedési lehetőségek új megoldásai-
nak támogatására összpontosít. 

A 9 millió EUR értékű költségvetéssel rendelkező és 2022 tava-
száig futó projekt biztosítja, hogy elegendő idő és finanszírozás 
álljon rendelkezésre a térséget érintő fenntartható fejlődési 
tervezésre vonatkozó szakpolitikai döntések hatékony befo-
lyásolása érdekében.

A mediterrán térség kiemelt projektje

A projektet az Európai Bizottság, három különböző főigazga-
tóság – a Regionális és Várospolitikai, a Tengerügyi és Halá-
szati, valamint a Szomszédságpolitikáért és a csatlakozási 
tárgyalásokért felelős főigazgatóság – máris kiemelt projekt-
nek tekinti, és támogatja a kezdeményezést. 

A mediterrán térség egyéb jelentős szereplői is kapcsolódnak 
a projekthez annak érdekében, hogy szélesebb körű lehetősé-
geket biztosítsanak a közös megoldásokra. 

A társult partnerek – mint az Unió a Mediterrán Térségért, az 
UNEP/MAP, a Nyugat-mediterrán kezdeményezés, az adriai- és 
jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia, valamint az IMC-
CRPM – fő beavatkozásának célja a kezdeményezések és az 
alapok összehangolása a sokkal erősebb eredmények és hatá-
sok elérése érdekében. 

Az európai államok elismerték a PANORAMED stratégiai jelen-
tőségét a jelenlegi programozási időszak lezárása utáni idő-
szakra vonatkozó, a mediterrán térségben folyó, 2020 utáni 
együttműködés és kohéziós politika tekintetében. A projekt 
a benne rejlő lehetőségek révén a program időtartamán túl is 
kedvezően járulhat hozzá a mediterrán térségre vonatkozó új 
uniós stratégiákhoz.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://governance.interreg-med.eu

    Minden szem a PANORAMED projektre szegeződik, amelyet a spanyol-
országi Sevillában indítottak el szeptember 27-én.

„A PANORAMED páratlan lehetőséget jelent a spanyol pénz-
ügyminisztérium számára, hogy egy innovatív eljárás veze-
tésével javítsa a mediterrán térség lehetőségeit. 
A kezdeményezés remélhetőleg ösztönzi és koordinálja 
a nemzeti és regionális érdekelt feleket, az uniós és egyéb 
kezdeményezéseket ezen a területen a közös megközelítések 
és stratégiai fellépések felé az elkövetkező években.

Jorge García Reig – Spanyol Pénzügyminisztérium,  
az uniós alapokért felelős főigazgató
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