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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „az EU-
MERCOSUR megállapodás  elutasításáról”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot  kívánom
benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

az EU-MERCOSUR megállapodás elutasításáról

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac (Mercado
Común  del  Sur  –  MERCOSUR)  országai  közötti  szabadkereskedelmi  megállapodás  (a
továbbiakban: EU-MERCOSUR megállapodás) nincs összhangban az Európai Unió klímavédelmi
célkitűzéseivel,  súlyosan veszélyezteti  a környezet-  és egészségvédelem, a munkavállalói jogok,
valamint az élelmiszerbiztonság és a fogyasztóvédelem jelenlegi szintjét, társadalmi és gazdasági
hatásai – elsősorban az agrárszektorban – pedig kifejezetten hátrányosak a hazai, illetve európai
termelőkre.

2. Az Országgyűlés elutasítja az EU-MERCOSUR megállapodást, és felhívja a Kormányt, hogy ne
támogassa  azt  az  Európai  Unió  intézményeinek  tagállami  kormányzati  részvétellel  működő
döntéshozó tevékenysége során.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A  nyilvánosság  kizárásával  zajló  tárgyalásokat  követően  idén  június  28-án  politikai
megállapodás született az Európai Unió és a MERCOSUR (az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és
Uruguayt  magában  foglaló  Dél-amerikai  Közös  Piac)  között  tervezett  szabadkereskedelmi
egyezményről.  Az Európai  Bizottság  által  letárgyalt  megállapodás  még  a  28  tagállam és  az
Európai  Parlament  megerősítésére  vár.  Az  EU  és  a  MERCOSUR  közötti  kereskedelmi
egyezmény a Transzatlanti Befektetési és Kereskedelmi Partnerség (TTIP) bukásával az EU által
valaha  tervezett  legnagyobb  volumenű  ilyen  jellegű  megállapodás,  amelynek  célja  a
kereskedelmi korlátok fokozatos lebontása.

Az  EU  a  megállapodással  elsősorban  az  ipari  termékeknek  –  különösen  az  autóiparnak  –
igyekszik új piacokat szerezni, míg az érintett dél-amerikai államok elsősorban a mezőgazdasági
áruk exportját bővíthetnék, komoly szociális, munkajogi és környezeti kockázatok mellett. Mivel
az egyezmény tovább növelné az Unióba érkező húsipari termékek és a – döntően génmódosított
–  szója  importjának  mennyiségét,  az  erdőirtások  volumene  tovább  fokozódna,  súlyosan
veszélyeztetve az Amazonas, illetve a Föld már most is kritikus helyzetben lévő ökoszisztémáját.
Emellett a megállapodással az Európai Unió beáldozhatja az európai mezőgazdasági termelők,
köztük a magyar gazdálkodók érdekeit.

Az Európai Bizottság megállapodással kapcsolatos legutóbbi hatásvizsgálata még 2009-ben (!)
készült,  de  már  ez  is  jelezte  a  várható  negatív  hatásokat,  az  amazóniai  esőerdőket  érintő
fakitermelés növekedését, elsősorban Brazíliában. Környezetvédelmi szervezetek hosszú ideje
hangsúlyozzák,  hogy  az  egyezmény  nincs  összhangban  az  EU  Biodiverzitás-védelmi
stratégiájával és klímapolitikájával, és csak az exportlehetőségekre éhes nagyvállalatok számára
kedvez.  Brazíliában  az  erdőirtások  80  százalékáért  felelős  az  állattenyésztés  bővítése,  az
Amazonas-medence  esőerdőinek  irtása  pedig  az  egész  világot  érintő  veszély:  az  esőerdők
pusztulása hatalmas mértékben járul hozzá az üvegházgáz felhalmozódásához a légkörben.

A  megállapodásra  nemcsak  környezetvédelmi  civil  szervezetek  és  uniós  agrártermelők
tekintenek aggodalommal: idén szeptemberben az osztrák parlament alsóházának európai uniós
ügyekkel foglalkozó állandó albizottsága szólította fel határozatban a kormányt a megállapodás
elutasítására, és egyre több uniós tagállam kérdőjelezi meg az egyezmény létjogosultságát. Hiába
része  a  megállapodásnak  a  Párizsi  Klímaegyezmény  végrehajtása  és  az  illegális  erdőirtás
megállítása, a megállapodás semmilyen garanciális elemet nem tartalmaz. Ráadásul a jelenlegi
brazil  vezetés  szélsőségesen  destruktív,  globális  kockázatot  okozó  környezetellenes
magatartásával hivatalba lépése óta aktívan támogatja és ösztönzi az illegális erdőirtást.

Jelen  határozati  javaslat  a  fentiekre  tekintettel  egyértelművé  teszi  a  magyar  Országgyűlés
álláspontját az EU-MERCOSUR megállapodást illetően, és arra hívja fel a Kormányt, hogy az
Európai  Unió  intézményeinek  tagállami  kormányzati  részvétellel  működő  döntéshozó
tevékenysége során ennek megfelelően járjon el.
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