
         

Paříž, 7. října 2011

Evropský program pomoci nejchudšímu obyvatelstvu a Společná zemědělská politika :
francouzsko-české komuniké

S ohledem na  nadcházející  zasedání  Rady  ministrů  zemědělství  Evropské  unie,  které  se
uskuteční  20.  a  21.  října,  se  ministr  zemědělství,  potravinářství,  rybolovu,  pro  venkov a
uzemní  plánování,  Bruno  LE  MAIRE,  a  náměstek  ministra  zemědělství,  Juraj  CHMIEL,
rozhodli pokračovat v jednáních o těchto bodech :

1) Evropský program pomoci nejchudšímu obyvatelstvu  :

• Bruno LE MAIRE připomněl, jak důležité je pokračovat v evropském programu pomoci
nejchudšímu  obyvatelstvu.  Program  pomáhá  18  milionům  Evropanů,  přičemž  každého
jednotlivého Evropana stojí jedno euro za rok.

• 3. října Evropská komise představila nový návrh na pokračování tohoto programu v
letech 2012 a 2013. Tento návrh se opírá o další zákonný podklad, a to sociální soudržnost,
která  je  součástí  Evropské  strategie  růstu  2020.  Tento  návrh  je  kompromisem,  který  má
umožnit dosažení dohody mezi členskými státy. 

• Náměstek Juraj CHMIEL vysvětlil  současné české výhrady k této otázce. Oba vedoucí
delegací  se rozhodli  konstruktivn ě  přistupovat  k  tomuto  novému návrhu,  který podle
Francie dává odpovědi na otázky právní a rozpočtové povahy.
 
2)  Budoucnost Společné zemědělské politiky. Na základě  závěrů předsednictví Evropské
rady ze 17. března, které Francie a Česká republika podpořily,  obě strany konstatovaly, že
pokud jde o budoucnost SZP, pozice jejich zemí směřují ke stejnému cíli : 

• silnější, jednodušší, spravedlivější SZP, více orientované na konkurenceschopnost;
• zachování dvoupilířového modelu;
• zachování podpory znevýhodněným venkovským oblastem;
• rozumnému a pro zemědělce proveditelnému ozelenění SZP. 

3)  Bruno LE MAIRE a Juraj CHMIEL rozhodli,  že jakmile Evropská komise 12. října
představí své návrhy,  bude vytvořena společná pracovní skupina, jejímž posláním bude
přispět k jednáním o budoucí SZP. 
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