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Gerekçe
Akdenizde su ürünleri yetiştiriciliğinin hızlı gelişimi, yetersiz üretim sistemleri ve diğer kullanıcılar ile rekabet gibi bir dizi zorluklarla
artan bir şekilde karşı karşıya kalmaktadır. Akdeniz’de yetiştiriciliğin gelişimi, araştırma ve geliştirme yapısı ve kapasitesi ile ilgili
olarak farklı seviyelerdeki olgunlaşma ile karakterize edilebilir. Kıyı alanları Avrupa Birliği için stratejik öneme sahiptir.Birçok
Avrupa vatandaşı bu kıyı alanlarında yaşar, tatil yapar ve çalışır. Bu alanlar aynı zamanda temel gıda ve hammaddelerin kaynağıdır.
Dolayısıyla, Akdeniz su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilir gelişimi için, esnek ve ortak yaklaşımın kullanıldığı bir bilgi temelli
strateji uygulanmalıdır.
Proje Amaçları
AQUAMED, Akdeniz’de yenilikçi araştırmaları teşvik edecek ve bölgede sürdürülebilir yetiştiriciliğin ihtiyaç duyduğu en uygun
konulara odaklanacaktır. Ortak projelerin geliştirilmesi ve Akdeniz su ürünleri yetiştiricliğinin şimdi ve gelecekte karşılaşacağı
zorlukların planlanması ile AB-Akdeniz ortaklığını kuvvetlendirecektir.
Yöntem
AQUAMED, Akdeniz bölgesinde yetiştiricilik araştırmaları için bir çapraz-fonksiyonel strateji geliştirecektir. Araştırma aktivitelerini
planlamak için çok paydaşlı bir tartışma ortamı geliştirecek ve su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilir gelişimini amaçlayan bir
rotatif uygulama planı yayınlayacaktır. AQUAMED projesi dört yaklaşım temelinde olacaktır:
The research leading to these results has received funding from the European Community’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under
grant agreement no 244999. This publication reflects the views only of the author, and the European Union cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
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Herbir ortak ülke için, veri tabanı ve yol haritası ile ilgili politikalar, araştırma aktiviteleri ve sosyo-ekonomik nitelikleri belirlemek;
Ülkeler arasında kısıtları ve genel durumları belirlemek;
	Benzer itici güce sahip ülkeleri gruplandırmak ve bilimsel destekli tavsiyeler formüle etmek;
Araştırma organizasyonunu teşvik eden çok paydaşlı bir tartışma ortamı başlatmak, hedefleri paylaşmak ve rotatif uygulama
planı uygulamak.

Sonuçlar
AQUAMED, güney ve doğu Akdeniz ülkelerini Avrupa Birliği ortakları ile işbirliğini geliştirerek, Akdeniz Ortaklığına değerli bir
katkıda bulunacaktır. Bu işbirliği, Akdeniz bölgesinde araştırma politikalarının ve su ürünleri yetiştiriciliğinin harmonizasyonunu
geliştirmek için kapasite geliştirmeyi kolaylaştıracaktır. AQUAMED’ in kazanımları şunlar olacaktır:
· Akdeniz bölgesinde AB Üye Ülkeler ile üçüncü ülkeler arasında koordine edilmiş araştırma faaliyetleri;
· Ü
 zerinde karşılıklı olarak mutabakata varılmış, uygulamalı araştırma hedefleri olan proje ortakları ve paydaşlar arasında
yaratılan sinerji;
· Projenin tamamlanmasından sonra da kullanılabilecek bir çok paydaşlı ve uzun vadeli yapı.
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