Ühise põllumajanduspoliitika 50. aastapäeva
tähistava näituse avamine
Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 50. aastapäevale pühendatud rändnäitus
avatakse 16. aprillil Hispaanias Madridis. Näitus, mis kogu 2012. aasta vältel läbib
enamikku liikmesriike, on üks Euroopa Komisjoni teavituskampaania
tippsündmustest. Näituse eesmärk on meelde tuletada Euroopa Liidu
põllumajanduspoliitika tähtsust, mis on Euroopa kodanikele taganud poole sajandi
jooksul toiduga kindlustatuse ja elujõulised maapiirkonnad. Samuti arutatakse
näituse raames ühise põllumajanduspoliitika tulevikku.
„2012 on oluline aasta möödunud 50 aasta meenutamiseks ning eelkõige ühise
põllumajanduspoliitika uue reformi ettevalmistuseks,” ütles põllumajanduse ja
maaelu arengu volinik Dacian Ciolo ș. 1
„ 962. aastal muretsesid eurooplased
eelkõige selle pärast, et nad saaksid kõhu täis süüa. Praegugi on toiduga
kindlustatus oluline, kuid lisaks sellele on tekkinud uued probleemid, nagu
kliimamuutus ja loodusvarade säästev kasutamine. Täna algava kampaania käigus
püütakse seda arengut kajastada.”

Taust
Ühise põllumajanduspoliitika 50. aastapäeva tähistamiseks Euroopa Komisjoni
korraldatud näitusel saavad külastajad interaktiivselt tutvuda põllumajanduspoliitika
ajalooga alates 1962. aastast kuni tänaseni. Näituse ülesehitus põhineb kolmel
teemavaldkonnal. Neist esimene on toit, eelkõige toiduga kindlustatus ja toiduainete
kvaliteet. Teine teemavaldkond hõlmab keskkonda, kliimamuutusi, loodusvarade
vastutustundlikku ja säästvat kasutamist ning teadusuuringute ja innovatsiooni rolli.
Näituse kolmandaks teemavaldkonnaks on maaelu arengu ja põllumajanduse
tähtsus tasakaalustatud piirkondliku arengu tagamisel. Iga teemavaldkonna raames
käsitletakse ka ühise põllumajanduspoliitika reformi ees seisvaid põhiprobleeme.
Näitust on võimalik vaadata 16.–20. aprillil Madridis põllumajandus-, toidu- ja
keskkonnaministeeriumis ning pärast seda nädala jooksul komisjoni esinduses
Hispaanias.
Seejärel rändab näitus edasi Kreekasse, Madalmaadesse ja Leetu. Järgnevatel
kuudel jätkub teekond Portugalis, Bulgaarias, Belgias, Rumeenias, Luksemburgis,
Slovenia, Slovak Republic, Hungary, Küprosel, Itaalias, Iirimaal, Prantsusmaal,
Saksamaal, Poolas. Detsembris jõuab näitus viimasesse sihtkohta Brüsselisse.
Ühise põllumajanduspoliitika 50. aastapäevale pühendatud teavituskampaania
kestab aasta aega ja lisaks rändnäitusele on loodud interaktiivne veebisait ning
koostatud ühise põllumajanduspoliitika kohta audiovisuaalseid ja muid materjale.
Kampaaniat toetavad mitmed üritused Brüsselis ja liikmesriikides.

ÜPP 50. aastapäeva veebisaidil tutvustatakse näitust virtuaalselt 22 keeles ning
esitatakse mitmeid videosid, milles kajastatakse põllumajanduse mõju meie
igapäevaelule, samuti on seal kampaaniat tutvustava voliniku videoavaldus.
Kõnealusel veebisaidil esitatud teavet kogu Euroopas toimuvate eri sündmuste
kohta ajakohastatakse pidevalt.
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