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AZ EU-MERCOSUR SZABADKERESKEDELMI EGYEZMÉNNYEL KAPCSOLATOS AGGÁLYOK 

 

Az EU az elmúlt években több nagyobb 

szabadkereskedelmi egyezményt is próbált 

aláírni, ebben látva a lehetőséget arra, hogy 

valahogy felpörgesse a válság óta csak 

döcögő európai gazdaságot. A legnagyobb, 

és legtöbb vitát is kiváltó projekt, az Egyesült 

Államokkal tervezett TTIP végül Donald 

Trump kormányra kerülésével meghiúsult, 

így az EU vezetői más egyezményektől várják a megoldást.  

 

Ilyen volt a Kanadával kötött egyezmény, és ilyen az EU-MERCOSUR (Dél-amerikai Közös Piac) 

tárgyalás, amely szinte teljesen megnyitná az európai cégek előtt Dél- Amerika két legnagyobb 

piacát, Brazíliát és Argentínát. A MERCOSUR Brazília és Argentína mellett Paraguay-t és 

Uruguay-t foglalja magába, és nem teljes státuszban benne van a szervezetben Bolívia, 

Ecuador, Peru, Kolumbia, Suriname és 2016 óta felfüggesztett tagsággal Venezuela is.  A 

tárgyalások még több mint tíz évvel ezelőtt, 2004-ben kezdődtek, aztán jó időre megszakadtak 

és az utóbbi években kezdődtek el újra. A következő találkozó ez ügyben 2018 szeptemberében 

lesz Montevideóban.1  Ha létrejönne, a szabadkereskedelmi övezet a világ GDP-jének 

egyharmadát foglalná magába. 

 

A GreenPeacehez jutott kiszivárogtatott anyagokból kiderül2: az egyezmény keretében 

megemelnék az uniós szója- és marhahúsimportot anélkül, hogy biztosítanák Dél-Amerika – 

többek között a brazíliai Amazonas – természetes élőhelyeinek védelmét. Az egyezmény így 

nagymértékben hozzájárulna a klímaváltozást jelentősen fokozó erdőirtásokhoz.  

 

Holott a Párizsi Egyezményben3 vállalt kötelezettségeik betartása érdekében a tervezett 

kereskedelmi egyezmény keretein belül az EU-nak és a MERCOSUR-országoknak is biztosítaniuk 

kell a hústermelés és -fogyasztás környezeti hatásainak mérséklését. 

 

Az EU és a MERCOSUR között tervezett kereskedelmi megállapodás az eddigi legnagyobb 

volumenű, amit az EU kötne – azok után, hogy a TTIP végül nem jött létre. A tervezett 

egyezmény tovább növelné az Unióba érkező húsipari termékek és a szójaimport mennyiségét, 

cserébe az erős európai (autó-) ipar kedvezőbb feltételekhez jutna a dél-amerikai piac jelentős 

                                                            
1 https://www.dw.com/en/eu-mercosur-trade-deal-could-be-done-by-september/a-44760592  
2 https://trade-leaks.org/  
3 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-
d&chapter=27&clang=_en  
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A legfontosabb probléma a marhahússal az, hogy 

évente több millió tonna metánt bocsátanak ki a 

szarvasmarhák. Egy átlagos tehén évente 100 

kilogramm metánt szabadít fel, és a világon 

körülbelül egymilliárd marha van. Mivel a metán egy 

üvegház-hatású gáz, ez súlyosbítja a globális 

felmelegedést. 

1 kg marhahús előállítása során körülbelül 27 kg 

szén-dioxid kerül a légkörbe, ami megfelel közel 100 

km autóval való megtételének. 

1. ÁBRA A VILÁG AUTÓTERMELÉSE. FORRÁS: EUROPEAN AUTOMOTIVE 

MANUFACTURERS ASSOCIATION 

részén, ami nagy segítséget jelenthet az európai autógyártóknak a Kínával, Japánnal és az USA-

val folytatott versenyben (lásd az 1. ábrát).  

 

Az uniós tárgyalók a marhahúsimport 

78 000 tonnányi növelését ajánlották fel 

a MERCOSUR-országoknak. Megfigyelők 

várakozásai szerint4 ez az ajánlat 100 - 

130 ezer tonnára nőhet. A MERCOSUR-

országok jelenleg mintegy 200 000 

tonna marhahúst exportálnak az EU-ba.  

 

A MERCOSUR-országokból az EU-ba 

érkező legjelentősebb exportcikk a 

szója, amely az összes export értékének 

22%-át adja – döntő többsége ráadásul 

génmódosított. Az EU-ba érkező szója 

több mint 94%-a érkezik ezekből az 

országokból. Az EU Közös Kutatóközpontjának tanulmánya szerint5 a kereskedelmi megállapodás 

következtében még tovább emelkedne az 

MERCOSUR-országokból behozott szója 

mennyisége.  

 

Brazíliában az erdőirtás 80%-áért az 

állattenyésztés tehető felelőssé. 6 Évente 

közel egy Svájc nagyságú területet (37 000 

km²) irtanak ki az Amazonas-esőerdőből. 

A kiszivárogtatott dokumentumok alapján 

a tervezett EU-MERCOSUR kereskedelmi 

megállapodás nincs összhangban az EU 

Biodiverzitás-védelmi stratégiájával7 és 

ezen belül azon törekvésével, miszerint 

fellép az erdőirtás ellen.  

 

Az Európai Unió és a Mercosur-országok 

csatlakoztak a korábban már említett 

                                                            
4 https://www.pressreader.com/uk/the-scotsman/20171121/282140701679491  
5 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103838/lbna28200enn.pdf  
6 https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2016/08/economic-drivers-of-deforestation-crr-
160803-final1.pdf  
7 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%
20lowres.pdf  
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párizsi éghajlatvédelmi egyezményhez, melynek keretében a globális felmelegedés 1,5 °C-ra 

történő leszorításának érdekében az országok vállalták: 2020-ra felhagynak az erdőirtással. Az 

Amazonas-esőerdő további pusztítása még inkább súlyosbítaná a klímaváltozást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. A kiadvány nem feltétlenül tükrözi az Európai 

Bizottság véleményét, felelőssége annak tartalmára nem terjed ki.  

 


