Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 50vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävän
näyttelyn avajaiset
Yhteisen maatalouspolitiikan 50-vuotista taivalta juhlistava kiertävä näyttely avataan
Madridissa Espanjassa 16. huhtikuuta. Näyttelyn on määrä olla esillä useimmissa
jäsenvaltioissa vuoden 2012 aikana. Se on yksi Euroopan komission
suunnitteleman tiedotuskampanjan keskeisiä tapahtumia. Näyttelyn tavoitteena on
palauttaa mieliin, että tämän tärkeän EU:n politiikan ansiosta eurooppalaiset ovat
saaneet nauttia elintarviketurvasta ja elävästä maaseudusta jo viiden
vuosikymmenen ajan. Näyttelyssä pohditaan myös YMP:n tulevaisuutta.
”2012 on tärkeä vuosi paitsi siksi, että muistelemme mennyttä 50-vuotista historiaa,
myös erityisesti siitä syystä, että katsoisimme tulevaisuuteen kohti yhteisen
maatalouspolitiikan uudistamista”, toteaa maataloudesta ja maaseudun
kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloş. ”Vuonna 1962 eurooppalaiset
huolehtivat lähinnä siitä, saavatko he riittävästi syödäkseen. Elintarviketurva on yhä
tärkeä aihe, mutta meillä on myös uusia huolia, kuten ilmastonmuutos ja
luonnonvarojen kestävä käyttö. Tämän kampanjan avulla voimme pohtia tätä
kehitystä."

Tausta
Euroopan komission yhteisen maatalouspolitiikan 50. juhlavuoden kunniaksi
laatiman näyttelyn tarkoituksena on kertoa interaktiivisin keinoin maatalouspolitiikan
historiasta vuodesta 1962 tähän päivään. Näyttelyllä on kolme teemaa. Niistä
ensimmäinen on ruoka ja erityisesti elintarviketurva ja elintarvikkeiden laatu. Toinen
teema on ympäristö, johon kuuluu ilmastonmuutos, luonnonvarojen vastuullinen ja
kestävä käyttö sekä tutkimuksen ja innovoinnin rooli. Näyttelyn kolmantena
teemana on maaseudun kehittäminen ja maatalouden tärkeä tehtävä tasapainoisen
aluekehityksen kannalta. Jokaisessa kolmessa osiossa esitellään myös YMP:n
uudistuksen suurimmat haasteet.
Näyttely on siis esillä 16.–20. huhtikuuta Madridissa maatalous-, elintarvike- ja
ympäristöministeriössä ja seuraavalla viikolla komission Espanjan-edustustossa.
Tämän jälkeen se matkaa Kreikkaan, Alankomaihin ja Liettuaan. Tulevien
kuukausien aikana näyttely jatkaa matkaansa Portugaliin, Bulgariaan, Belgiaan,
Romaniaan, Luxemburgiin, Kyprokseen, Italiaan, Irlantiin, Ranskaan, Saksaan ja
Puolaan ja saapuu lopuksi Brysseliin joulukuussa.
Yhteisen maatalouspolitiikan 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävä
tiedotuskampanja on käynnissä koko vuoden. Siihen kuuluu kiertävän näyttelyn
ohella vuorovaikutteinen internet-sivusto sekä audiovisuaalista ja muuta aineistoa
YMP:stä. Lisäksi sen puitteissa järjestetään erilaisia tapahtumia niin Brysselissä
kuin jäsenvaltioissakin.
22-kielisellä 50 vuotta YMP:tä -internetsivustolla on virtuaaliesittely näyttelystä,
erilaisia videoita maatalouden vaikutuksesta jokapäiväiseen elämäämme ja
komissaari Cioloşin kampanjaa esittelevä videolausunto. Eri puolilla Eurooppaa
pidettävistä tapahtumista päivitetään jatkuvasti tietoa sivustolle.

Yhteyshenkilöt:

Lisätietoja
- 50 vuotta YMP:tä -kampanjan internetsivut (kaikki videot):
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_fi.htm
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