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Twintig jaar al duren de gesprekken tussen Europa en de vier Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Brazi-
lië, Paraguay en Uruguay, die zich in 1991 verenigd hebben onder noemer Mercosur. Een fors handelsblok 
dat ook beschikt over 264 miljoen consumenten. Dat laatste interesseert uitermate een aantal Europese 
leiders, waaronder de Nederlandse premier Rutte en de Duitse kanselier Merkel en de huidige Europese 
Commissaris voor Handel Cecilia Malmström. Zij willen de volgende weken een doorbraak forceren om tot 
een handelsakkoord te komen tussen Mercosur en Europa en zo die grote consumentengroep te kunnen 
voorzien van meer (Duitse Volks)wagens en chemische grondstoffen. Ons land is samen met Frankrijk, 
Ierland en Polen opnieuw op de rem gaan staan omdat het voorliggende ontwerpakkoord de landbouw-
sector zeer zwaar benadeelt. Commissaris voor Landbouw Hogan blijft consequent niet akkoord gaan met 
de voorstellen. De Mercosur-landen azen op het openstellen van de Europese markt voor hun Argentijns, 

Uruguayaans en Braziliaans rundvlees. Op dat punt was in de voorbije jaren reeds en ook vandaag onze boodschap duidelijk: wij 
zitten niet te wachten op de bijkomende 90.000 ton rundvlees en evenveel kippenvlees bovenop de reeds jaarlijks geïmporteerde 
honderdduizenden tonnen en al zeker niet zonder sluitende garanties over de traceerbaarheid en kwaliteit ervan. Binnen de Mer-
cosur besprekingen ligt ook suikerimport uit Zuid-Amerika op tafel. Daar pleiten we, met steun van de ganse Europese suikerketen, 
voor het blijven beschouwen van suiker als “gevoelig product”, omdat je op die wijze nog enigszins de eigen suikerbiettelers en 
producenten kan beschermen tegen ongecontroleerde en onnodige import van rietsuiker.

Er is bovendien geen level playing field, geen gelijk speelveld, tussen de EU en Mercosur, waar de hygiëne-, fytosanitaire, dieren-
welzijns- en milieustandaarden en maatschappelijke waarden die gelden in de EU niet gehaald worden. De Europese Commissie 
blijft dromen dat onze sector kan omgaan met de verdere openstelling van de markt zonder gevolgen en ze blijft blind voor de rea-
liteit: dit is echt onverantwoord beleid. Wat wij nodig hebben is een eerlijke en evenwichtige handel en overeenkomsten die ervoor 
zorgen dat ze geen overschotten op onze markten in de hand werken. Europese boeren mogen niet als pasmunt ingezet worden 
wanneer de EU onderhandelt over vrijhandelsovereenkomsten. Ze kunnen zich geen extra inkomensverliezen veroorloven als gevolg 
van een handelsovereenkomst die nog meer druk legt op de EU-suiker-, rund- en kippenvleesmarkten. In die sectoren is er geen 
level playing field met de Mercosur-landen die bovendien ook zélf geavanceerde binnenlandse steun hebben ontwikkeld. We zijn 
al een grote netto-importeur van landbouwproducten uit deze landen en door het vergroten van hun toegang tot onze markt, zou 
er bovendien ook een groter risico van ontbossing zijn in deze landen ten koste van het klimaat terwijl de Europese boeren zich 
steeds meer beperkt zien in hun mogelijkheden omwille van de klimaatdiscussie en andere beperkingen op het vlak van uitstoot van 
mogelijk schadelijke stoffen in de omgeving. Wij dringen er bij de Commissie op aan vastberadenheid en leiderschap met gezond 
boerenverstand te tonen bij deze onderhandelingen.

Het steeds groter wordend cumulatieve effect van importquota in verschillende handelsovereenkomsten zal de Europese landbouw 
helemaal destabiliseren.

Op 2 juli start het nieuwe Europese Parlement voorzichtig haar werkzaamheden, de Europese Commissie zal pas tegen oktober 
vernieuwd worden en in Argentinië worden eind oktober 2019 verkiezingen gehouden. Sommigen in de Europese wijk in Brussel 
menen dat de tussenliggende periode moet aangegrepen worden om de Mercosur-deal door te drukken. Wij blijven oproepen om 
dat niet te doen. Wie in de toekomst enthousiaste Europese en Vlaamse boeren wil, solt niet met hun toekomst door politiek geïn-
spireerde handelsakkoorden af te sluiten.
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