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ADEA APELA À COMISSÃO EUROPEIA A NÃO SACRIFICAR O SECTOR AGRÍCOLA EUROPEU 

EM NEGOCIAÇÕES COM OS PAÍSES DO MERCOSUL 

Bruxelas, 28 de junho de 2019. ADEA – a Aliança para a Defesa da Agricultura Europeia – expressou 

sua profunda preocupação com o impacto de um possível acordo com o Mercosul (Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai). A ADEA acredita que as concessões propostas são muito prejudiciais para a 

agricultura europeia e não oferecem benefícios para os agricultores da UE. A ADEA está 

particularmente preocupada com o conteúdo de uma carta assinada por sete Chefes de Estado e de 

Governo e enviada ao Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, em 20 de junho. 

Na carta, os líderes da UE apoiam as ambições da Comissão de concluir sem demora o acordo com os 

países do MERCOSUL e pedem para que a Comissão apresente ao MERCOSUL uma oferta equilibrada 

e razoável que prepare o caminho para a conclusão do acordo. 

Ademais, a carta argumenta que este acordo daria às empresas europeias acesso privilegiado a um 

mercado de mais de 260 milhões de consumidores e que muitos setores econômicos de "importância 

estratégica", incluindo carros e suas peças sobressalentes, equipamentos, produtos químicos e 

farmacêuticos, "serão os mais beneficiados". 

A contrapartida seria, abrir o mercado da União a 99 000 toneladas adicionais de carne de bovino, 

200 000 toneladas de carne de frango/peru e 600 000 toneladas de etanol por ano dos países da 

América do Sul.  

Além disso, a Comissão Europeia propôs a abertura do mercado do açúcar da UE, oferecendo 

concessões pautais para uma quota de 150 000 toneladas a 98 euros por tonelada de açúcar bruto 

para refinação. Também alarmante é o possível desmantelamento da indústria processadora de 

sumo de citrinos diante do aumento esperado das importações de mandarinas e laranjas brasileiras. 

O setor dos citrinos da UE, especialmente os produtores de limão, provavelmente também será 

afetado pelo crescimento das importações da Argentina. Os setores europeus do alho, maçãs e peras 

também seriam danificados. 

Essas concessões terão consequências devastadoras para os agricultores europeus que produzem 

esses mesmos alimentos, mas que devem atender a padrões sociais, ambientais e fitossanitários 

muito mais elevados do que os impostos aos produtores desses países sul-americanos. 

É imperativo e urgente que a política comercial da UE tenha em consideração todos os sectores 

produtivos da União com a mesma atenção: indústria e agricultura. 

Os agricultores europeus pedem aos Chefes de Estado e de Governo da UE e à Comissão Europeia 

que não comprometam a agricultura europeia nos acordos comerciais com países terceiros e 

pedem: 

1. RECIPROCIDADE 

2. JUSTA CONCORRÊNCIA 

3. TRANSPARÊNCIA 

4. RESPEITO 
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ADEA é a "Aliança para a Defesa da Agricultura Europeia". A Aliança é pró-europeia e trabalha para 

defender os agricultores e produtos europeus, garantindo condições equitativas em acordos 

comerciais entre a UE e países terceiros. 

A Aliança está aberta a todos os setores que desejam defender a agricultura da UE. 

 

Membros de ADEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informação, contactar:  
FruitvegetablesEUROPE 
Alba Ridao-Bouloumié (eucofel@eucofel.org, tel. : +32 2 721 72 88) 
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