
ŚWIAT NA 
SPRZEDAŻ 
UKRYTY KOSZT UMOWY  
HANDLOWEJ MIĘDZY UNIĄ  
EUROPEJSKĄ I MERCOSUREM1



1.  WIĘKSZE EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH 
 I NISZCZENIE ŚRODOWISKA

Porozumienie handlowe między UE i krajami Mercosuru wzmocni handel tymi produktami,  
które napędzają wylesianie i pogarszają kryzys klimatyczny. Przyczyni się także do wzrostu  
emisji gazów cieplarnianych z transportu, w szczególności z wysyłki towarów. W wielu 
przypadkach stymulacja handlu dla produkcji rolnej zachęci do przekształcenia naturalnych 
terenów na pastwiska i pola uprawne, szkodząc tym samym bioróżnorodności. Wzrośnie  
się także zużycie toksycznych pestycydów, co zagrozi dzikiej przyrodzie oraz zdrowiu  
pracowników i konsumentów. W wyniku umowy zwiększy się również sprzedaż  
samochodów produkowanych w UE, a co za tym idzie - nastąpi wzrost emisji  
gazów cieplarnianych.

•	Nowe zasady handlowe wprowadzające niższe taryfy celne będą stymulować produkcję  
rolną w krajach Mercosuru; dotyczyć to będzie w szczególności trzech kluczowych produktów, 
które są przyczyną wylesiania, degradacji środowiska i przyspieszają zmiany klimatyczne.

Komisja Europejska zawarła niedawno umowę handlową z krajami 
Mercosuru (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem), która, jeśli 
zostanie zatwierdzona, stanie się największą umową handlową w obu 
blokach pod względem objętej liczby ludności. Jednak koszt tej umowy dla 
ludzkości i środowiska może być bardzo wysoki.

Umowa będzie mieć poważne konsekwencje na poziomach regionalnym 
i globalnym: zwiększy się liczba i skala pożarów w Amazonii, gwałtownie 
wzrosną emisje gazów cieplarnianych, nastąpi zakłócenie lokalnej 
produkcji żywności w krajach Mercosuru, a także zwiększy się zużycie 
niebezpiecznych pestycydów i innych toksycznych substancji, które 
zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu w Europie.

Podpisanie umowy wzmocni także pozycję brazylijskiego prezydenta Jaira 
Bolsonaro, który znany jest z atakowania praw rdzennych mieszkańców 
Brazylii, kobiet, mieszkańców wsi i pracowników, niszczenia środowiska 
swojego kraju i podważania paryskiego porozumienia klimatycznego.

Aby umowa mogła wejść w życie, musi zostać jeszcze zatwierdzona przez 
Radę Unii Europejskiej, Parlament Europejski i wszystkie parlamenty 
Państw Członkowskich. To właśnie teraz nadszedł odpowiedni moment na 
stanowcze odrzucenie tej umowy, która pod wieloma względami stanowi 
zagrożenie dla ludzi, klimatu i środowiska.

 » WOŁOWINA 
Umowa spowoduje wzrost 
importu wołowiny do UE o 30%. 
Popyt na wołowinę jest jednym 
z głównych przyczyn wzrostu 
wylesiania w Brazylii2, gdzie 
co minutę na rzecz pastwisk 
poświęca się powierzchnię lasów 
amazońskich o rozmiarze trzech 
boisk do piłki nożnej3. W tym 
celu wycinane są także lasy w 
Paragwaju i Argentynie4. Sama 
produkcja wołowiny jest jednym 
z głównych źródeł emisji gazów 
cieplarnianych5. Przewiduje  
się więc, że wraz z wycinką  
lasów produkcja wołowiny 
będzie odpowiedzialna w  
82% za zwiększenie emisji  
gazów cieplarnianych6  
z produktów rolnych.

 »   » SOJA 
Pasza sojowa jest najpopularniejszym typem 
paszy dla zwierząt hodowlanych zarówno w 
krajach Mercosuru jak i w UE, szczególnie 
w hodowli przemysłowej. Zatwierdzenie 
umowy handlowej między UE i Mercosurem 
spowoduje więc zwiększenie popytu na soję 
od producentów kraju Mercosuru. W celu 
ułatwienia handlu, podatek eksportowy na 
soję z Argentyny do UE ma zostać zniesiony. 
Doprowadzi to do większego wylesienia oraz 
dalszej utraty bioróżnorodności i istotnych 
elementów środowiska w brazylijskim Cerrado 
7 oraz argentyńskim i paragwajskim Chaco8. 
Istnieje także prawdopodobieństwo, że uprawa 
soi rozszerzy się także na tereny brazylijskiej 
Amazonii, czemu na dzień dzisiejszy zapobiega 
kwestionowane przez rząd i producentów soi tzw. 
moratorium sojowe9. W samym Cerrado rozwój 
uprawy soi zaowocował równoważnikiem 143 
milionów ton emisji CO2 między 2006 i 201710.

 »   » TRZCINA CUKROWA 
Etanol pobierany z trzciny 
cukrowej może być 
przekształcony w biopaliwo 
i tym samym znaleźć swoje 
zastosowanie jako alternatywa 
paliwa kopalnego w 
transporcie. Produkcja trzciny 
cukrowej jest znaczącym 
czynnikiem w wylesianiu11, 
przyczyniając się przez to 
do postępującego kryzysu 
klimatycznego. W 2019 roku 
rząd brazylijski zniósł zakaz 
uprawy trzciny cukrowej w 
Amazonii12. Była to niepokojąca 
decyzja, gdyż szacuje się, 
 że do 2025 sama Brazylia  
będzie odpowiedzialna za  
prawie połowę światowej  
produkcji etanolu13.

 »  



Podpisanie umowy umocni pozycję rządu prezydenta Brazylii Jaira 
Bolsonaro, któremu zarzuca się systematyczne niszczenie klimatu  
Brazylii i jej polityki ochrony środowiska15.

Brazylijski Minister Spraw Zagranicznych Ernesto Araujo twierdzi, że 
“katastrofa klimatyczna nie ma miejsca” i że “zmiany klimatyczne to 
spisek marksistów”16.

Prezydent Jair Bolsonaro oskarżył aktora Leonardo DiCaprio o 
finansowanie niszczenia lasów deszczowych i stwierdził, że to organizacje 
pozarządowe są odpowiedzialne za pożary lasów amazońskich17.

•	Nowe zasady handlu wprowadzające zerowe taryfy celne wzmocnią produkcję 
samochodów i części samochodowych w UE. Rezultatem tego będzie rozwój 
rynku dla wysokoemisyjnego przemysłu samochodowego w UE i wzrost 
sprzedaży szkodliwych dla środowiska samochodów sportowo-użytkowych  
typu SUV w krajach Mercosuru.

•	Rozwijający się bujnie przez Ocean Atlantycki handel spowoduje zwiększenie 
emisji pochodzących z przewozu towaru. Już na dzień dzisiejszy emisje ze 
statków towarowych stanowią 3% całkowitych emisji gazów cieplarnianych14.
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2.  TOKSYCZNA ŻYWNOŚĆ  
NA TWOIM TALERZU

Rezultatem podpisania umowy będzie rozluźnienie przepisów i kontroli produktów 
importowanych z krajów Mercosuru – pomimo licznych skandali dotyczących 
bezpieczeństwa żywności w Brazylii jak i znaczących różnic w standardach 
bezpieczeństwa żywnościowego między oboma blokami objętymi umową.

•	Zagrożone będą przepisy UE dotyczące ograniczeń genetycznie modyfikowanej 
żywności i upraw. Brazylia i Argentyna są największymi światowymi producentami 
genetycznie modyfikowanej soi i kukurydzy – w Brazylii18 i Argentynie19 95% 
produkowanej soi jest modyfikowana genetycznie. Umowa ułatwi tym krajom 
sprzedaż genetycznie modyfikowanych produktów na rynku europejskim.

•	Konsumenci będą musieli zmierzyć się z ryzykownym poziomem zawartości 
pestycydów w importowanej żywności; w samej Brazylii20 stosuje się 149 
rodzajów pestycydów, których użytkowanie jest w Europie zakazane ze względu 
na obawy związane z ich wpływem na zdrowie i bezpieczeństwo. Brazylia jest 
największym na świecie użytkownikiem pestycydów21, z toksycznym  
glifosatem będącym najczęściej używaną substancją na genetycznie  
modyfikowanych uprawach22.

Po niedawnej wizycie w Brazylii, specjalny sprawozdawca 
ONZ ostrzegał, że tak intensywne stosowanie środków 
agrochemicznych w agrokulturze może zaowocować 
“epidemią zatruć pestycydami”23 i oskarżył brazylijski rząd  
o rozpętanie „katastroficznej burzy toksycznych pestycydów… 
która zatruje całe generacje”.

•	Konsumenci będą narażeni na działalność raktopaminy, czyli hormonu wzrostu, 
która może znaleźć się w ich żywności. Chociaż istnieją przepisy, według których 
mięso importowane nie może zawierać raktopaminy, w wyniku umowy zmniejszy 
się częstotliwość kontroli granicznej. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że 
zanieczyszczone produkty nie zostaną sprawdzone24. Stosowanie raktopaminy 
jest zabronione w 160 krajach, w tym w krajach UE, ponieważ stanowi ona 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Dawki raktopaminy zostały jednak znalezione 
w eksportach mięsa z Brazylii25, a w Argentynie jej stosowanie jest legalne.

•	Ograniczona kontrola graniczna produktów importowanych z krajów Mercosuru 
może także zaowocować zwiększonym zagrożeniem dla zdrowia europejskich 
konsumentów ze strony produktów zwierzęcych, na przykład poprzez zarażony 
salmonellą drób lub skażone mięso. Jest to rosnące ryzyko, ponieważ urzędnicy 
handlowi UE zaproponowali złagodzenie kontroli rzeźni w krajach Mercosuru.

•	Brazylijska firma JBS, będąca największym światowym eksporterem mięsa26, 
była zamieszana w liczne skandale, które dotyczyły między innymi sprzedaży 
zepsutego mięsa, dawania łapówek politykom i wykorzystywania poufnych 
informacji. Podpisanie umowy pozwoli JBS na zwiększenie udziałów w 
światowym sektorze mięsnym. Każdego dnia JBS dokonuje rzezi 77000 krów27.

Poza rosnącym ryzykiem wynikającym z niezabezpieczonego importu żywności, 
na skutek zatwierdzenia umowy import wołowiny do UE zwiększy się o 30%. W 
rezultacie obniżą się ceny, co uderzy w europejskich mleczarzy i hodowców bydła 
oraz spowoduje, że coraz to więcej drobnych rolników będzie zmuszonych do 
porzucenia swojej działalności.
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3. DEPTANIE PRAW CZŁOWIEKA

Podpisanie umowy będzie także stanowiło swoiste przyzwolenia na zatrważające 
łamanie praw człowieka w Brazylii i będzie wsparciem dla rządu, który podważa zasady 
demokracji i praworządności. Umowa nie chroni też praw pracowniczych.

•	“Mafia lasów deszczowych” powiązana z nielegalną wycinką lasów i grabieżą ziemi, 
której działalność tolerowana jest przez Bolsonaro, stosowała metody zastraszania  
i przemocy, w tym dokonując zabójstw drobnych rolników i przedstawicieli rdzennych 
społeczności, którzy stali na przeszkodzie ich celom28.

•	W ciągu dekady 2009-2018 zanotowano 363 przypadki zabójstw obrońców ziemi  
i środowiska w Brazylii29. Jest to zdecydowanie największa liczba tego typu zbrodni  
w danym kraju. Bezkarność stoi na porządku dziennym, gdyż tego rodzaju 
przestępstwa bardzo rzadko są stawiane przed światłem prawa30.

Znajdujące się na miejscu społeczności alarmują, że prezydent 
Bolsonaro stosuje wobec nich coraz to większą przemoc; Koordynacja 
Rdzennych Organizacji Brazylijskiej Amazonii (COIAB), która 
reprezentuje 160 różnych rdzennych społeczności mieszkających 
na ok. 110 milionach hektarów powierzchni amazońskiego terytorium 
potępiła „anty-społecznościowe i anty-środowiskowe ludobójcze 
przemówienia rządu”, które potęgują gwałtowne niszczenie 
Amazonii, ich domów i środków do życia.31

•	Znacząca liczba sojuszników Bolsonaro jawnie opowiada się za przywróceniem praw 
z czasów dyktatury i co za tym idzie, pozbawieniem społeczeństwa podstawowych 
swobód i wolności.32

•	W treści umowy prawa człowieka i prawa rdzennych mieszkańców są poruszone tylko 
w rozdziale o Handlu i Zrównoważonym Rozwoju. Rozdział ten nie jest prawnie wiążący, 
w związku z czym nie może być egzekwowany. Nie chroni też jasno praw pracowników. 
Brazylia nie ratyfikowała Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1948 roku 
dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych33. Oznacza to, że związki 
zawodowe nie mają formalnej pomocy w tworzeniu się, a pracownicy broniący swych 
praw nie otrzymują zorganizowanego wsparcia.



Wymienione powyżej kwestie są jedynie wybranymi przykładami 
katastroficznych skutków, jakie miałaby po wprowadzeniu umowa 
handlowa między UE i Mercosurem. Stawiając czoło drastycznym 
konsekwencjom dla klimatu, środowiska, jakości naszej żywności i 
sytuacji obrońców praw człowieka w krajach Mercosuru, domagamy 
się, aby rządy naszych państw zdecydowanie odrzuciły proponowaną 
umowę handlową, dopóki nie jest jeszcze na to za późno.

PRZYPISY KOŃCOWE
1  Mercosur (hiszp. Mercado Común del Sur – Wspólny Rynek Południa) to 

międzynarodowa organizacja gospodarcza powołana w 1991 roku. Jej pełnymi 
członkami są Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. 

2  Barona et al., “The role of pasture and soybean in deforestation of the Brazilian 
Amazon”, Environmental Research Letters, kwiecień 2010. https://www.research-
gate.net/publication/231001308_The_role_of_pasture_and_soybean_in_defor-
estation_of_the_Brazilian_Amazon

3  Jonathan Watts, “Amazon deforestation accelerating towards unrecoverable 
tipping point”, The Guardian, 25 lipca 2019. https://www.theguardian.com/
world/2019/jul/25/amazonian-rainforest-near-unrecoverable-tipping-point

4  Jeff Tollefson “Deforestation ticks up in Brazil’s savannah”, Nature, 12 lipca 2018. 
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05695-9

5  Poor, Nemecek, “Reducing food’s environmental impacts through producers 
and consumers” Science, 1 czerwca 2018. https://science.sciencemag.org/con-
tent/360/6392/987.zob. także : Reisinger, Clark, “How much do direct livestock 
emissions actually contribute to global warming”, Global Change Biology, 
kwiecień 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29105912

6  GRAIN, EU-Mercosur trade deal will intensify the climate crisis from Agriculture, 
listopad 2019, https://www.grain.org/system/articles/pdfs/000/006/355/original/
Mercosur%20EN%2004.pdf?1574417408

7 Jake Spring, “Soy boom devours Brazil’s tropical savanna”, Reuters, 28 sierpnia 
2018. https://www.reuters.com/investigates/special-report/brazil-deforestation/

8  Fehlenberg et al., “The role of soybean production as an underlying driver of 
deforestation in the South American Chaco”, Global Environmental change, 
tom 45, lipiec 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0959378017305964

9  Ana Mano, “Brazil Agriculture Minister calls soy moratorium ‘absurd’ “, Reuters, 13 
listopada 2019. https://www.reuters.com/article/us-brazil-soy-moratorium-idUSKB-
N1XN2LM

10 Trase, “Trase : New data on Trase shows soy Trade from Brazil’s Cerrado driving 
climate emissions”, 13 grudnia 2018. https://medium.com/trase/new-data-on-trase-
shows-soy-trade-from-brazils-cerrado-driving-climate-emissions-10cc949a04c4

11 Friends of the Earth Europe, “Sugar cane and land use change in Brazil”, sierpień  
2010. http://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/foee_biofuels_
briefing_sugarcane_0810.pdf

12 Marcelo Teixera, “Brazil cancels decree barring sugarcane cultivation in the Ama-
zon”,  Reuters, 6 listopada 2019. https://www.reuters.com/article/us-brazil-environ-
ment-agriculture/brazil-cancels-decree-barring-sugarcane-cultivation-in-the-ama-
zon-idUSKBN1XG311

13 OECD, FAO, Agricultural Outlook 2016-2025, strona 116. https://www.fao.org/3/a-
i5778e.pdf

14 Międzynarodowa Organizacja Morska, “Third IMO GHG study 2014”, http://www.
imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Green-
house-Gas-Studies-2014.aspx

15 Anna Jean Kaiser, “ ‘Exterminator of the future’ : Brazil’s Bolsonaro denounced for 
environmental assault, The Guardian, 9 maja 2019. https://www.theguardian.com/
world/2019/may/09/jair-bolsonaro-brazil-amazon-rainforest-environment

16 Jonathan Watts, “Brazil’s new foreign minister believes climate change is a Marxist 
plot”, The Guardian, 15 listopada 2018. https://www.theguardian.com/world/2018/
nov/15/brazil-foreign-minister-ernesto-araujo-climate-change-marxist-plot

17 Jonathan Watts, “Jair Bolsonaro claims NGOs behind forest fire surge – but pro-
vides no evidence”, The Guardian, 21 sierpnia 2019. https://www.theguardian.com/
world/2019/aug/21/jair-bolsonaro-accuses-ngos-setting-fire-amazon-rainforest

18 ISAAA, “Facts and trends, Brazil”. https://www.isaaa.org/resources/publications/
biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20
Brazil.pdf

19 ISAAA, “Facts and trends, Argentina”. https://www.isaaa.org/resources/publica-
tions/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20
-%20Argentina.pdf

20 Larissa Mies Bombardi, A geography of agrotoxins use in Brazil and its relation to 
the European Union, 2019, str. 34. http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldeliv-
rosUSP/catalog/view/352/309/1388-1

21 Colin Kirkpatrick, Clive George, Final overview trade SIA EU-Mercosur, marzec 
2009. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/april/tradoc_142921.pdf zob. 
także : LSE Consulting, Sustainability Impact Assessment in support of association 
agreement negotiations between the European Union and Mercosur, Styczeń 
2018.https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156631.pdf

22Crispin Dowler, “Soya, Corn and Cotton make Brazil world leader for hazardous 
pesticides”, Unearthed and Public Eye, 20 lutego 2020. https://unearthed.green-
peace.org/2020/02/20/brazil-pesticides-soya-corn-cotton-hazardous-croplife/

23 End-of-visit statement by the United Nations Special Rapporteur on human rights 
and hazardous substances and wastes, czerwiec 2019.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?News-
ID=25434&LangID=E

24 Davis, Belk, “Managing meat exports considering production technology 
challenges”, Animal Frontiers, lipiec 2018. https://academic.oup.com/af/arti-
cle/8/3/23/5038524

25 Polina Devitt, Ana Mano, “Russia to resume some beef and pork imports from 
Brazil”, Reuters, 31 października 2018. https://www.reuters.com/article/us-russia-
brazil-meat/russia-to-resume-some-beef-and-pork-imports-from-brazil-idUSKCN-
1N52Q9

26 Sharma, Shlesinger, The rise of Big Meat. Brazil’s extractive industry, Institute 
for Agriculture and Trade Policy, listopad 2017. https://www.iatp.org/sites/default/
files/2017-11/2017_11_30_RiseBigMeat_f.pdf

27 Andrew Wasley et al., “JBS, the Brazilian Butchers who took over the world”, The 
Bureau of Investigative Journalism, 2 lipca 2019 https://www.thebureauinvesti-
gates.com/stories/2019-07-02/jbs-brazilian-butchers-took-over-the-world

28 Human Rights Watch, Rainforest Mafias : How violence and impunity fuel de-
forestation in Brazil’s Amazon, wrzesień 2019, str.58. https://www.hrw.org/sites/
default/files/report_pdf/brazil0919_web.pdf

29 Liczba ofiar obliczona na podstawie danych zebranych z corocznych raportów 
organizacji Global Witness na temat sytuacji obrońców ziemi i środowiska. Dla 
przykładu zobacz : Global Witness, “Enemies of the State? How governments and 
business challenge land and environment defenders, lipiec 2019.  https://www.
globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemies-state/

30 Human Rights Watch, Rainforest Mafias, op.cit.
31 Brazil’s Indigenous People Articulation, “Report note against Amazon destruc-

tion process by the Bolsonarian government”, 23 sierpnia 2019. https://apib.
info/2019/08/23/report-note-against-amazon-destruction-process-by-the-bolso-
narian-government/?lang=en

32 David Miranda, “Bolsonaro wants to end democracy in Brazil. Here is one way 
he could do it”, The Guardian, 21 listopada 2019. https://www.theguardian.com/
commentisfree/2019/nov/21/bolsonaro-brazil-military-dictatorship-violence

33 ILO, “Ratifications of fundamental Conventions by coutry”, NORMLEX. https://
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:10011:0::NO::P10011_DISPLAY_
BY,P10011_CONVENTION_TYPE_CODE:1,F



Badania i przygotowanie badań: Thomas Dauphin, Mute Schimpf
Autorka tekstu: Helen Burley
Wkład i edycja: Paul de Clerck, Laura Hieber
Grafika i skład: Noble Studio
Przekład: Maria Staniszewska, Kamila Zasada
Zdjęcia: Victor Moriyama

Data publikacji : Kwiecień 2020

Polski Klub Ekologiczny KM w Gliwicach 
ul. Ks. Ziemowita 1/IIIp 
44-100 Gliwice, Polska

+48 32 231 85 91 
biuro@pkegliwice.pl 
www.pkegliwice.pl 
www.facebook.pl/PKEGliwice 

Friends of the Earth Europe wyraża wdzięczność za 
pomoc finansową od Komisji Europejskiej (program 
LIFE). Całkowita odpowiedzialność za treść tej publikacji 
spoczywa na Friends of the Earth Europe. Treść publikacji 
odzwierciedla wyłącznie poglądy jej autorów i sponsor nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
informacji w niej zawartych.


