DOHODA O PŘIDRUŽENÍ
mezi EU a MERCOSUREM*
HLUBŠÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI
OBCHODU A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

*Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay

KLÍČOVÁ FAKTA
Region s více než 260 miliony spotřebitelů
Pátá největší ekonomika mimo EU s ročním HDP ve výši
2,2 bilonu eur
Uzavřené trhy s vysokými celními a necelními překážkami
Destinace pro zboží z EU v hodnotě 45 miliard eur (v roce
2018)
a služby z EU v hodnotě 23 miliard eur (2017)
Trh pro 60 500 podniků z EU
Významná destinace pro investice z EU –
v roce 2017 činil objem investic 381 miliard eur

Obchod má zásadní význam pro růst a vznik pracovních míst. Jen vývoz z EU do Brazílie již nyní podporuje
855 000 pracovních míst v EU a dalších 436 000 v Brazílii. Více vývozu znamená více pracovních míst.

KLÍČOVÉ VÝHODY PRO PODNIKY Z EU
1. Snižování cel
→ Dohoda odstraní vysoká cla v klíčových odvětvích vývozu EU:
‣
‣
‣
‣

Automobily a náhradní díly
Strojírenství
Chemický průmysl
Farmaceutický průmysl

35%

14-20%

18%

14%

a u výrobků, které nebyly dosud na trh Mercosuru vpuštěny, jako je oblečení a obuv.
Některá tato cla budou odstraňována postupně během několika let.
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→ Výhoda prvního tahu: EU bude prvním významným obchodním partnerem, který s blokem Mercosur uzavřel obchodní
dohodu. Země Mercosuru nyní umožní společnostem z EU mnohem lepší přístup na své trhy než podnikům z jiných zemí.

→ Větší konkurenceschopnost: Díky odstranění cel bude řada evropských společností, které v zemích Mercosuru již
působí, moci snáze dovážet náhradní díly a meziprodukty.

2. Jednodušší celní postupy a postupy pro dodržování předpisů
Obě strany zjednoduší své celní postupy a budou úžeji spolupracovat na technických předpisech a normách,
aby žádné případné rozdíly nemohly společnostem z EU bránit ve vývozu do zemí Mercosuru.

3. Prodej služeb a obchodní přítomnost
Země Mercosuru doposud umožňovaly poskytovatelům služeb z jiných zemí Světové obchodní organizace
(WTO) jen omezený přístup na své trhy. Podniky z EU se však zde již podílejí na poskytování mimo jiné
telekomunikačních, finančních, obchodních a dopravních služeb. Tato dohoda pomůže odstranit mnoho
významných překážek, se kterými se setkávají. Kromě toho z ní budou mít prospěch i jiné společnosti, které
mají zájem v některé ze zemí Mercosuru poskytovat služby nebo založit podnik v odvětví služeb nebo
výroby. Dohoda jim zajistí větší právní jistotu a rovné podmínky.

4. Přístup k veřejným zakázkám
Obchodní dohoda mezi EU a Mercosurem umožní firmám z EU ucházet se o veřejné zakázky za stejných
podmínek jako místní společnosti. Tento trh byl podnikům z EU až doposud převážně uzavřen. Země
Mercosuru se totiž neúčastní mnohostranné Dohody o vládních zakázkách, a dosud tak žádným třetím
zemím přístup ke svým veřejným zakázkám neumožňovaly.

5. Podpora malých a středních podniků
Malé a střední podniky si často nemohou dovolit vstupovat na nové vývozní trhy kvůli celní administrativní
zátěži a požadavkům na testování a certifikaci, jejichž splnění je pro ně příliš nákladné. V mnoha případech
se k tomu přidává i nedostatek znalostí o regulatorních požadavcích a postupech pro uvádění jejich výrobků
na vývozní trh. Díky dohodě budou nyní moci využívat novou internetovou platformu, kde snadno získají
informace o tržních požadavcích a celních slevách.

PODPORA A RESPEKTOVÁNÍ ZÁJMŮ ZEMĚDĚLCŮ V EU
Díky této obchodní dohodě budou evropští zemědělci a výrobci potravin moci snáze plně využívat nových
příležitostí v zemích Mercosuru, které představují velký trh s více než 260 miliony obyvatel.
Toho se docílí:

‣ odstraněním vysokých cel u hlavních vývozních produktů EU
‣ zamezením imitací tradičních potravin z EU
‣ pomocí jasnějších postupů zajišťujících bezpečnost potravin, které budou pro vývozce z EU snáze předvídatelné a méně
zatěžující
Mercosur je již významným trhem pro vývoz olivového oleje, zmrazených brambor, sladu, čokolády,
zeleniny a ovoce (např. hrušek, švestek, kiwi a jablek), nealkoholických nápojů a rovněž vína, vodky a whisky
z EU. Těmto a dalším výrobkům a produktům z EU přinese dohoda nové příležitosti, jelikož odstraní vysoké
celní sazby na trhu se stále rostoucí kupní sílou.
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Konec vysokých cel na vývoz z EU

28%

20%

Mléčné výrobky

Čokoláda a
cukrovinky

až

35%

Destiláty

27%
Vina

357 tradičních evropských výrobků chráněných zeměpisným označením bude nyní
chráněno před imitacemi i ve všech čtyřech zemích Mercosuru. To je historicky vůbec největší
počet výrobků, na něž se vztahuje obchodní dohoda. Podíl těchto výrobků na trhu tak bude
zajištěn a dále poroste.
Vývozci zemědělsko-potravinářských produktů a výrobků z EU budou mít od nynějška
prospěch z rychlejších, jednodušších a snáze předvídatelných postupů, z jasných a
transparentních pravidel auditu a budou moci nadále vyvážet z nezasažených zón, i když se
v některých jiných oblastech EU nákaza nebo škodlivý organismus vyskytne (zásada
„regionalizace“).
Více informací o dohodě mezi EU a Mercosurem a zemědělství naleznete zde

ZACHOVÁNÍ PŘÍSNÝCH NOREM EU V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN
Všechny výrobky dovážené do Evropy musí splňovat přísné normy EU pro bezpečnost potravin.
Obchodní dohoda mezi EU a Mercosurem v tomto ohledu nic nemění. Dohoda také znovu potvrzuje „zásadu předběžné
opatrnosti“, právo obou stran přijmout opatření na ochranu zdraví lidí, zvířat a rostlin, a to i v situacích, kdy vědecké informace
nejsou průkazné. Zkrátka:

‣ Přísná pravidla EU v oblasti bezpečnosti potravin zůstávají beze změny
‣ EU má stále možnost regulovat tuto oblast s maximální obezřetností
‣ Veškeré dovážené potraviny musí splňovat vlastní normy EU
Ustanovení dohody nám zároveň pomohou lépe řešit společné výzvy, jako je antimikrobiální rezistence, prosazovat řádné
zacházení se zvířaty a posílit výměnu informací, aby se nebezpečné výrobky nedostaly na trh.
Více informací o dohodě mezi EU-Mercosurem a bezpečnosti potravin naleznete zde

PODPORA UDRŽITELNÉ VÝROBY
Dohoda mezi EU a Mercosurem je založena na předpokladu, že obchod by neměl probíhat na úkor životního prostředí nebo
pracovních podmínek; naopak by měl podporovat udržitelný rozvoj.

‣ EU a Mercosur se zavázaly, že budou účinně provádět Pařížskou dohodu o klimatu, a dohodly se na spolupráci
v klimatických aspektech obchodu mezi oběma stranami. To zahrnuje i řešení problému odlesňování.
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Pařížská dohoda obsahuje mimo jiné:


závazek Brazílie snížit do roku 2025
své čisté emise skleníkových plynů
o 37 % ve srovnání s rokem 2005



závazek zastavit nezákonné
odlesňování amazonského pralesa
v Brazílii a do roku 2030 opětovně
zalesnit 12 milionů hektarů.



závazek EU do roku 2030 snížit
domácí emise nejméně o 40 %

‣

EU a Mercosur se dohodly, že v rámci podpory
obchodu a přilákání investic nebudou snižovat standardy v
oblasti práce ani životního prostředí. Naopak, dohoda
obsahuje zvláštní kapitolu s konkrétními závazky týkajícími se
ochrany životního prostředí, práv pracovníků a podpory
odpovědného podnikání.

‣

V dohodě se uplatňuje zásada „předběžné
opatrnosti“, která zajišťuje, že EU a země Mercosuru mohou
nadále regulovat různé oblasti, včetně životního prostředí nebo
práce, i když to ovlivní obchod, a to i v situacích, kdy vědecké
informace nejsou průkazné.

Výlučná role je přiznána organizacím občanské společnosti, které mají dohlížet na provádění dohody a upozornit na jakékoli problémy v
oblasti životního prostředí či práce.
Více informací o dohodě mezi EU a Mercosurem a udržitelném rozvoji naleznete zde
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