Inaugurarea expoziției organizate cu ocazia celei
de-a 50-a aniversări a politicii agricole comune
(PAC)
La 16 aprilie, la Madrid, în Spania, începe parcursul expozi ției itinerante consacrate
celor 50 de ani ai PAC. Această expozi ție, care urmează să călătorească în
majoritatea statelor membre pe parcursul anului 2012, este unul dintre
evenimentele principale ale campaniei de comunicare organizate de Comisia
Europeană. Obiectivul este de a rememora istoria acestei politici majore a Uniunii
Europene, care a oferit cetă țenilor europeni o jumătate de veac de securitate
alimentară și un spațiu rural dinamic, și de a privi spre viitorul PAC.
„2012 este un an important nu numai pentru a ne reaminti ace ști50 de ani de
istorie, ci mai ales pentru a privi în perspectivă către o nouă reformă a politicii
agricole comune”, a declarat Dacian Ciolo ș, comisarul pentru agricultură și
dezvoltare rurală. „În 1962, principala preocupare a europenilor era de a avea
suficiente alimente pe masă. Securitatea alimentară rămâne și n
î prezent o
chestiune importantă, dar acum ne preocupă în aceea și măsură și alte probleme,
precum schimbările climatice și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.Această
campanie ne va ajuta să reflectăm asupra acestei evolu ții.”

Context
Cu ajutorul acestei expozi ții create de Comisia Europeană pentru celebrarea celor
cincizeci de ani ai PAC, vizitatorii vor putea descoperi în mod interactiv istoria
acestei politici din 1962 și până în zilele noastre. Sunt dezvoltate trei teme. În primul
rând, hrana, cu accent asupra securită ții alimentare și asupra calității alimentelor.
Mediul, a doua temă, include schimbările climatice, utilizarea responsabilă și
sustenabilă a resurselor noastre naturale și rolul cercetării și inovării.În sfârșit,
dezvoltarea rurală, temă ce se concentrează asupra importan ței agriculturii pentru o
dezvoltare regională echilibrată. De asemenea, fiecare dintre aceste trei sec țiuni
evocă principalele mize ale reformei PAC.
Așadar, expoziția va putea fi vizitată la Madrid la Ministerul Agriculturii, Alimentației
și Mediului, în perioada 16-20 aprilie, și la Reprezentanța Comisiei în Spania, în
săptămâna următoare.
Apoi, expoziția va călători spre Grecia, Țările de Jos și Lituania. În lunile care
urmează, expozi ția își va continua traseul spre Portugalia, Bulgaria, Belgia,
România, Luxemburg, Slovenia, Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia, Irlanda, Fran ța,
Germania și Polonia, parcursul încheindu-se la Bruxelles în decembrie.
Campania de comunicare care marchează aniversarea celor cincizeci de ani de
politică agricolă comună se va derula pe tot parcursul anului și cuprinde, pe lângă
expoziția itinerantă, un site internet interactiv, materiale audiovizuale și
documentație privind PAC. De asemenea, campania este înso țită de o serie de
evenimente care vor avea loc la Bruxelles și în statele membre.
Pe site-ul internet dedicat sărbătoririi celor 50 de ani de PAC, accesibil în 22 de
limbi, sunt disponibile o vizită virtuală a expozi ției, diverse înregistrări video care
ilustrează influen ța agriculturii asupra vieții noastre cotidiene, precum și un mesaj
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video al comisarului, care prezintă campania. Informațiile cu privire la evenimentele
organizate în întreaga Europă sunt actualizate în permanen ță pe site
-ul internet.

Pentru informații suplimentare
- Campania 50 de ani de PAC (cu toate înregistrările video):
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_ro.htm
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