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No entanto, França lidera
dez países do bloco em protesto
contras as negociações

Maeli Prado
mprado@brasileconomico.com.br

As negociações estavam inter-
rompidas desde 2004, empaca-
das pelas dificuldades dos eu-
ropeus em ceder na abertura do
seu mercado agrícola e pelas
tarifas alfandegárias cobradas

pelos sul-americanos a produ-
tos industrializados.

Seis anos depois, na última
segunda-feira, União Europeia e
Mercosul anunciaram formal-
mente em Madri, no início da 6ª
Cúpula União Europeia, Merco-
sul e Caribe, o que já era sabido
há algumas semanas: a retomada
das negociações entre os blocos.

O sinal de boa vontade de
ambas as partes acabou sendo,
em si, o grande anúncio do en-

contro. Isso porque não demo-
rou para surgirem obstáculos:
a França liderou um protesto
conjunto de 10 países do bloco
afirmando que o reinício das
negociações com o Mercosul
representa um sinal de alerta
para os produtores agrícolas da
Europa, que vêm sofrendo nos
últimos anos com as dificulda-
des econômicas decorrentes da
crise financeira internacional.
Eventuais concessões em agri-
cultura, alertou esse docu-
mento, seriam consideradas
“inaceitáveis”.

Ao mesmo tempo, do lado do
Mercosul, as análises que surgi-
ram durante a cimeira deram
conta de que como o Brasil, a
principal potência do bloco,
está em franco crescimento
econômico, e é liderado por um
presidente como Lula, com vi-
sibilidade internacional cada
vez maior, não deve fazer tam-
bém muitas concessões nas
conversas com a UE.

América Central
O que acabou mesmo avançan-
do durante o encontro foi um
acordo de livre comércio da
União Europeia com a América
Central: como os seis países da
região (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicará-
gua e Panamá) possuem agri-
cultura menos desenvolvida do
que a dos membros do Merco-
sul, ponto mais delicado para a
UE, foi mais fácil progredir.

O texto do acordo anunciado
ontem prevê a abertura dos
mercados para produtos indus-
trializados e avanços em agri-
cultura. Um dos principais pon-
tos libera o acesso aos mercados
desses países para os carros pro-
duzidos na Europa durante um
período de 10 anos. As negocia-
ções também estabeleceram
que as taxas de exportação da
banana sejam reduzidas ao lon-
go da próxima década e aumen-
taram as cotas para o comércio
de carne bovina e arroz. ■

O texto do
acordo entre UE
e América Central
prevê a abertura
de mercados
para produtos
industrializados
e avanços em
agricultura

Lennart Preiss/AFP
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Cúpula de Madri marca reinício
de conversas entre UE e Mercosul

“O euro está em perigo”,
disse ontem a chanceler

alemã Angela Merkel

jaime
Text Box
Foto

jaime
Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 maio. 2010, Primeiro Caderno, p.7.
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