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UE dogadała się z Mercosur. Umowa mimo protestu
rolników
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Po 20 latach negocjacji Unia Europejska dogadała się z krajami zrzeszonymi
w organizacji gospodarczej Mercosur. Umowa została podpisana – pomimo
protestów rolników i producentów! PZPBM ostrzega, że w efekcie tego
porozumienia unijny rynek zostanie zalany tanim mięsem z Ameryki
Południowej! Jest się czego obawiać?
Mercosur to południowoamerykańska międzynarodowa organizacja gospodarcza. Zrzesza:
Argentynę, Brazylię, Urugwaj i Paragwaj. Tym właśnie krajom – po 20 latach negocjacji udało się
zawrzeć umowę handlową z Unią Europejską. Pomimo protestów rolników i producentów.
– Interesy rolników zostały poświęcone. Apel Francji, Irlandii, Polski i Belgii nie zrobił
wrażenia na KE. Ochrona klimatu nie miała znaczenia. Ochrona konsumentów też nie – tak
skomentował na Twitterze decyzję o podpisaniu umowy Jerzy Wierzbicki z PZPBM.

UE – Mercosur. Umowa budzi kontrowersje

UE porozumiała się z krajami Mercosur. Umowa handlowa została podpisana
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Przeciwni podpisaniu umowy UE- kraje Mercosur byli europejscy rolnicy i producenci. Jak
przekonywali, Brazylia i inne kraje Ameryki Południowej nie spełniają wielu unijnych standardów.
Chodzi o m.in. identyfikowalność, bezpieczeństwo żywności, zdrowie zwierząt jak i ochronę
środowiska. Zdaniem PZPBM kraje zrzeszone w Mercosur mają już i tak zbyt duży dostęp do
europejskiego rynku. Obejmuje 74 proc. importu UE i wynosi rocznie 246 000 ton wołowiny.
– Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec działań Komisji Europejskiej zmierzających do
otwarcia się rynku europejskiego na import wołowiny z krajów Mercosur. Wprowadzenie
dodatkowych kontyngentów wołowiny niespełniającej standardów europejskich spowoduje
destabilizację w tym ważnym sektorze rolnym. A dla producentów wołowiny może być
czynnikiem, który doprowadzi do załamania produkcji wołowiny i bankructwa wielu
gospodarstw – przekonywał przed podpisaniem umowy Waldemar Dobrowolski, hodowca
i producent bydła mięsnego.

UE zostanie zalana tanim mięsem?
Jakie skutki będzie miało podpisanie umowy? Zdaniem PZPBM – katastrofalne. Cła importowe na
wołowinę i inne rodzaje mięsa, cukier, pszenicę oraz etanol zostaną obniżone. A to spowoduje
z kolei, że unijny rynek zostanie zalany tanim mięsem z krajów Ameryki Południowej.
– Zagrożenie masowym importem pszenicy, cukru i etanolu jest poważnym problemem
dlatego, że kilka miesięcy temu rząd brazylijski zadecydował o zatwierdzeniu ponad 150
nowych środków ochrony roślin. To na ogół środki zabronione do stosowania przez
rolników na terenie UE. Nie możemy się zgodzić na porozumienie zgodnie z którym
dziesiątki tysięcy ton bardzo taniej wołowiny trafi na europejski rynek – czytamy w oficjalnym
oświadczeniu PZPBM.
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