UE-MERCOSUR*
UKŁAD O STOWARZYSZENIU
ZACIEŚNIANIE WSPÓŁPRACY NA RZECZ
WYMIANY HANDLOWEJ I
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
*Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj.

PODSTAWOWE INFORMACJE
Region liczący ponad 260 mln konsumentów
Piąta największa gospodarka poza UE o rocznym PKB
wynoszącym 2,2 bln EUR
Zamknięte rynki oraz wysokie bariery taryfowe i pozataryfowe
Rynek dla towarów z UE o wartości 45 mld EUR (w 2018 r.)
oraz dla usług UE o wartości 23 mld EUR (2017)
Rynek dla 60 500 przedsiębiorstw UE
Ważne miejsce docelowe dla inwestycji UE:
w 2017 r. wartość inwestycji wyniosła 381 mld EUR

Handel ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Sam eksport z UE do
Brazylii wspiera już obecnie 855 000 miejsc pracy w UE oraz 436 000 miejsc pracy w Brazylii. Większy
eksport oznacza więcej miejsc pracy.

PODSTAWOWE KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW UE
1. Obniżenie stawek celnych
→ Umowa zniesie wysokie cła w kluczowych sektorach eksportowych UE:
‣
‣
‣
‣

Samochody i części
Maszyny
Chemikalia
Produkty farmaceutyczne

35 %

14-20%

18 %

14%

oraz dla produktów, które do tej pory nie trafiały na rynek Mercosuru, takich jak odzież i obuwie.
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Niektóre ze wspomnianych ceł będą stopniowo znoszone w ciągu kilku lat.

→ Przewaga pioniera: UE będzie pierwszym dużym partnerem handlowym, który zawrze umowę handlową z krajami
Mercosuru. Mercosur zapewni przedsiębiorstwom UE znacznie lepszy dostęp do swojego rynku niż przedsiębiorstwom
z innych krajów.

→ Poprawa konkurencyjności: Zniesienie taryf ułatwi wielu europejskim przedsiębiorstwom już działającym w krajach
Mercosuru import części i towarów pośrednich.

2. Uproszczenie procedur celnych i procedur kontroli zgodności
Obie strony uproszczą swoje procedury celne i będą ściślej współpracować w zakresie przepisów i norm
technicznych, tak aby ewentualne różnice nie uniemożliwiały przedsiębiorstwom UE eksportu do krajów
Mercosuru.

3. Sprzedaż usług i zakładanie działalności gospodarczej
Kraje Mercosuru przyznały dotychczas ograniczony dostęp usługodawcom z innych krajów Światowej
Organizacji Handlu (WTO), ale przedsiębiorstwa UE są już zaangażowane w świadczenie krajom Mercosuru
m.in. usług telekomunikacyjnych, finansowych, biznesowych i transportowych. Umowa zniesie wiele
istotnych barier, na które napotykają przedsiębiorstwa UE. Pomoże ona również innym przedsiębiorstwom,
które chcą świadczyć usługi lub prowadzić działalność usługową lub produkcyjną w jednym z krajów
Mercosuru. Będą one korzystać z większej pewności prawa i równych warunków działania.

4. Uzyskiwanie dostępu do zamówień publicznych
Umowa handlowa między UE a Mercosurem umożliwi przedsiębiorstwom UE ubieganie się o zamówienia
publiczne na takich samych warunkach jak przedsiębiorstwa z Mercosuru. Jak dotąd rynek ten był zazwyczaj
zamknięty dla przedsiębiorstw UE. Kraje Mercosuru nie są stroną wielostronnego Porozumienia w sprawie
zamówień publicznych i dotychczas nie przyznawały państwom trzecim dostępu do swoich zamówień
publicznych.

5. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
Małe i średnie przedsiębiorstwa często nie mogą sobie pozwolić na wejście na nowe rynki eksportowe ze
względu na biurokrację przy odprawie celnej, kosztowne badania i wymogi w zakresie certyfikacji. W wielu
przypadkach tym ograniczeniom towarzyszy brak znajomości wymogów i procesów regulacyjnych w celu
wprowadzania produktów na rynek eksportowy. Dzięki umowie przedsiębiorstwa te będą teraz korzystać
z nowej platformy internetowej zapewniającej łatwy dostęp do informacji na temat wymogów
rynkowych i ulg celnych.

WSPIERANIE I POSZANOWANIE INTERESÓW ROLNIKÓW W UE
Umowa handlowa ułatwi europejskim rolnikom i producentom żywności wykorzystanie nowych możliwości
w krajach Mercosuru, który stanowi duży rynek obejmujący ponad 260 milionów osób.
Cel ten zostanie osiągnięty przez:

‣ zniesienie wysokich ceł na główne unijne produkty eksportowe
‣ zapobieganie produkcji wyrobów imitujących tradycyjną żywność UE
‣ uczynienie procedur bezpieczeństwa żywności bardziej przejrzystymi, przewidywalnymi i mniej kłopotliwymi dla eksporterów
z UE
Mercosur jest już głównym rynkiem dla eksportu z UE oliwy z oliwek, mrożonych ziemniaków, słodu,
czekolady, warzyw i owoców (np. gruszek, śliwek, kiwi, jabłek), napojów bezalkoholowych, win, wódki
i whiskey. Umowa otworzy nowe możliwości w odniesieniu do tych i innych produktów UE poprzez
zniesienie wysokich ceł na rynku o coraz większej sile nabywczej.
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Koniec z wysokim cłem na eksport z UE

28%

20%
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357 europejskich produktów tradycyjnych, którym przyznano oznaczenia geograficzne,
będzie teraz chronionych przed imitacjami również w czterech krajach Mercosuru. Jest to
największy zakres ochrony, jaki kiedykolwiek osiągnięto w umowie handlowej, co także
przyczyni się do zabezpieczenia i zwiększenia udziału w rynku.
Unijni eksporterzy produktów rolno-spożywczych będą korzystać z szybszych, prostszych
i bardziej przewidywalnych procedur, a także z przejrzystych i jasnych zasad kontroli
oraz będą w stanie nadal eksportować z obszarów niedotkniętych chorobami lub
szkodnikami pomimo ich występowania na innych obszarach UE („zasada regionalizacji”).
Więcej informacji na temat umowy między UE a Mercosurem oraz rolnictwa można znaleźć tutaj.

UTRZYMANIE RYGORYSTYCZNYCH NORM UE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Każdy produkt przywożony do Europy musi spełniać surowe unijne normy w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Umowa handlowa między UE a Mercosurem niczego nie zmienia w tym względzie. W umowie potwierdzono również „zasadę
ostrożności”, prawo obu stron do wprowadzenia środków mających na celu ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, w tym
w sytuacjach, gdy informacje naukowe nie są rozstrzygające. Podsumowując:

‣ UE nie wprowadza żadnych zmian w swoich rygorystycznych przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności.
‣ UE zachowuje swobodę w zakresie regulacji, przy wykorzystaniu wszelkich niezbędnych środków ostrożności.
‣ Wszystkie importowane produkty żywnościowe muszą być zgodne z unijnymi standardami.
Jednocześnie postanowienia umowy pomogą nam w skuteczniejszym rozwiązaniu wspólnych problemów, takich jak oporność na
środki przeciwdrobnoustrojowe, promowanie standardów w zakresie dobrostanu zwierząt i usprawnienie przepływu informacji,
aby zapobiegać wprowadzaniu niebezpiecznych produktów na rynek.
Więcej informacji na temat umowy między UE a Mercosurem oraz bezpieczeństwa żywności można znaleźć tutaj

.

PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI
Umowa UE-Mercosur opiera się na założeniu, że handel nie powinien odbywać się kosztem środowiska lub warunków pracy.
Przeciwnie, powinien wspierać zrównoważony rozwój.

‣ UE i Mercosur zobowiązują się do skutecznego wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża i zgadzają się
na współpracę w zakresie kwestii klimatycznych w dwustronnym handlu. Obejmuje to walkę z wylesianiem.
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Porozumienie paryskie obejmuje między
innymi:


zobowiązanie Brazylii do
zmniejszenia do 2025 r. swoich
emisji gazów cieplarnianych netto
o 37% w porównaniu z poziomami
z 2005 r.



zobowiązanie do powstrzymania
nielegalnego wylesiania
w brazylijskiej Amazonii i ponownego
zalesienia 12 mln hektarów
do 2030 r.



zobowiązanie UE do zmniejszenia jej
emisji o co najmniej 40% do 2030 r.

‣

UE i Mercosur zgadzają się co do tego, że nie będą
obniżać norm pracy lub norm środowiskowych w celu
promowania handlu i przyciągania inwestycji. Przeciwnie,
specjalny rozdział zawiera konkretne zobowiązania dotyczące
ochrony środowiska, praw pracowniczych i wspierania
odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej.

‣

W umowie zachowana jest „zasada ostrożności”,
która gwarantuje, że UE i kraje Mercosuru zachowają swobodę
regulacyjną, także w obszarze ochrony środowiska i kwestii
rynku pracy, nawet jeśli ma to wpływ na handel, również
w sytuacjach, gdy informacje naukowe nie są rozstrzygające.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego będą odgrywać ważną rolę polegającą na dokonywaniu przeglądu wykonania umowy
i nagłaśnianiu wszelkich obaw związanych ze środowiskiem i rynkiem pracy.
Więcej informacji na temat umowy między UE a Mercosurem oraz zrównoważonego rozwoju można znaleźć tutaj

.

Czerwiec 2019 r.

