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O Acordo Mercosul-União Europeia e a
Amazônia
Compromissos adicionais não questionam regras já negociadas e não requerem
mudanças na legislação brasileira
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A conclusão das negociações do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, em

junho de 2019, foi um marco na política comercial brasileira. Para o Brasil, e para os

demais membros do Mercosul, caso venha a ser ratificado, este será o acordo de

livre comércio mais profundo por eles já assinado e o primeiro do bloco com

parceiros do mundo desenvolvido.

O acordo é também o primeiro em que os países do Mercosul aceitaram a inclusão

de um capítulo relacionando explicitamente o comércio aos temas de

desenvolvimento sustentável (meio ambiente e trabalho).

Compromissos adicionais não questionam regras já
negociadas e não requerem mudanças na legislação
brasileira

O fato de incluir um capítulo sobre Comércio e Desenvolvimento Sustentável torna o

acordo um instrumento potencialmente capaz de favorecer a preservação
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ambiental e o respeito aos direitos trabalhistas, ao mesmo tempo que o país

aprofunda sua inserção internacional, com os benefícios econômicos daí

decorrentes.

Entretanto, em função dos crescentes níveis de desmatamento e queimadas da

floresta amazônica, parcela importante dos consumidores e parlamentares

europeus, assim como grupos de ambientalistas e lideranças políticas brasileiras,

consideram que os dispositivos do capítulo de comércio e desenvolvimento

sustentável são insuficientes para assegurar que o acordo fomente fluxos de

comércio compatíveis com o desenvolvimento sustentável e, em particular, com a

proteção da floresta amazônica.

Essas preocupações, legítimas, apenas aumentaram nos três anos que se passaram

desde a assinatura do acordo em 2019. Recentemente, houve um entendimento

entre a Comissão Europeia e os países do Mercosul de que a ratificação do acordo

estaria condicionada à negociação de uma side letter (ou instrumento adicional).

Através desse instrumento, Brasil e União Europeia assumiriam compromissos

específicos com a implementação das disposições do capítulo de Comércio e

Desenvolvimento Sustentável, conferindo assim segurança adicional ao

compromisso das Partes com a proteção da floresta amazônica e das populações

tradicionais, bem como com o combate às mudanças climáticas.

A partir dessas constatações, três organizações da sociedade civil - Instituto Clima e

Sociedade (iCS), Instituto de Pesquisa da Amazônia (Ipam) e Centro de Estudos de
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Integração e Desenvolvimento (Cindes) - elaboraram o documento Plano de Ação

Ambiental e Climática para a Amazônia Brasileira, como contribuição à discussão e

negociação de uma side letter, ou instrumento similar, adicional ao acordo

Mercosul- União Europeia.

A proposta contida no documento, que concerne apenas ao Brasil entre os países

do Mercosul, inclui compromissos por parte do Brasil e da Comissão Europeia -

instância negociadora da União Europeia. Esses compromissos não questionam as

regras já negociadas no acordo comercial - não implicando, portanto, sua

renegociação - e não requerem modificações na legislação brasileira.

Do lado brasileiro, o governo se comprometeria a efetivamente implementar, em

prazos e condições definidas e de acordo com sua legislação ambiental e climática,

compromissos substantivos e institucionais de combate ao desmatamento, já

assumidos no acordo comercial.

Entre os compromissos substantivos, destaca-se a implementação de ações -

detalhadas no documento - voltadas ao setor de uso da terra e agricultura,

estabelecidas pelo Brasil na primeira Contribuição Nacionalmente Determinada

(NDC, na sigla em inglês) submetida pelo País à Convenção-Quadro das Nações

Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), como a eliminação do desmatamento

ilegal até 2030 e a compensação das emissões provenientes das autorizações de

supressão da vegetação nativa que ocorram de forma regular.
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Já os compromissos institucionais se organizam em torno da ideia de recomposição

da capacidade de atuação - muito enfraquecida, nos últimos anos - dos órgãos

federais encarregados da implementação da legislação ambiental e climática no

país. Os recursos federais necessários para a efetiva implementação das leis

ambientais e climáticas, bem como do Plano de Ação, deveriam aumentar

gradualmente, a partir de 2023, levando a participação orçamentária do Ministério

do Meio Ambiente e de seus órgãos vinculados no Orçamento da União a pelo

menos 0,1% dos gastos públicos federais.

Do lado europeu, a Comissão Europeia apoiaria, com recursos técnicos e financeiros,

os esforços do governo do Brasil para implementar seus compromissos específicos.

Além disso, desenvolveria, em parceria bilateral, programa voltado para fomentar o

comércio de bens agroflorestais da Amazônia produzidos de forma sustentável e

para promover a inclusão das comunidades da floresta em cadeias de valor de

produtos sustentáveis, bem como para coibir o comércio de produtos extraídos

ilegalmente da natureza.

Ademais, o documento propõe que a Comissão Europeia leve em conta, no sistema

de benchmarking de países previsto na sua regulação sobre desmatamento (que

classifica os países exportadores segundo grau de risco de desmatamento), os

avanços registrados pelo Brasil em seus compromissos relacionados no Plano de

Ação. Trata-se de compromisso que encontra respaldo na regulação sobre

desmatamento do bloco europeu. Esta prevê a possibilidade de cooperação entre a

Comissão Europeia e países exportadores dos produtos sujeitos àquela regulação,

estabelecendo que essa cooperação será levada em conta na atribuição de risco-

país pelo sistema de benchmarking da Comissão.

O documento ainda defende a criação de mecanismo intergovernamental de

monitoramento do Plano de Ação, define os passos para a sua implementação, uma

vez negociado e adotado pelas Partes, e sujeita as disposições do Plano às regras de

solução de controvérsias do capítulo de Comércio e Desenvolvimento Sustentável

do acordo, que excluem a imposição de sanções.
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Com esta iniciativa, as três instituições - iCS, Cindes e Ipam - esperam estimular o

governo brasileiro recém eleito e a Comissão Europeia a trabalharem em um

instrumento adicional ao acordo comercial já negociado, que permita destravar os

impedimentos à sua ratificação, enquanto contribui para o combate efetivo ao

desmatamento no Brasil e para fomentar o desenvolvimento sustentável da

economia brasileira.
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