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Svar på § 20-spørgsmål nr. S 170 stillet den 27. august 2019 af
Rasmus Nordqvist (ALT) til udenrigsministeren.
Spørgsmål
Hvilke konkrete skridt vil udenrigsministeren tage over for Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, for at udtrykke Danmarks bekymring for den globale katastrofe, der finder sted med voldsomme påsatte skovbrænde i
Amazonas, og vil Danmark på linje med Irland stemme imod en kommende EU-handelsaftale, hvis Brasilien fortsat ignorerer sit miljø- og klimamæssige ansvar?
Svar
Regeringen følger med stor bekymring udviklingen i Amazonas. Fra dansk
side vil vi arbejde i relevante internationale fora, særligt EU og FN, for
derigennem at tilskynde Brasilien til at tage imod den nødvendige assistance.
Det er min vurdering, at blokering af EU-Mercosur handelsaftalen ikke er
en hensigtsmæssig løsning på skovbrandene i Amazonas. Danmark bør
derimod lægge pres på Kommissionen for, at man fuldt ud udnytter de
håndtag, der vil ligge i handelsaftalen ift. at adressere skovrydning og Brasiliens forpligtigelser i Paris-aftalen. EU-Mercosur aftalen omfatter desuden Argentina, Paraguay og Uruguay, som ikke har noget ansvar for skovbrandene.
Kommissionen har endnu ikke fremlagt det endelige samlede udkast til
handelsdelen af aftalen mellem EU-Mercosur. Når det sker, vil regeringen
nøje granske detaljerne og derefter tage stilling til aftalen i sin helhed.
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Den foreløbige politiske aftale af 28. juni 2019 vil kunne bane vejen for
EU’s måske største og vigtigste handelsaftale nogensinde. Mercosur-aftalen vil kunne få stor økonomisk betydning for forbrugere og virksomheder
både i Sydamerika og EU.
Det er imidlertid vigtigt, at aftalens bæredygtighedskapitel er både stærkt
og robust for at undgå, at den øgede samhandel fører til øget skovfældning
i Amazonas. Derfor skal der bl.a. være bindende miljø- og klimabestemmelser i forhold til ulovlig skovrydning samt bekræftelse af forpligtelserne
i Paris-aftalen. Samtidig skal civilsamfundsorganisationer fra både EU og
Mercosur sikres en aktiv rolle vedrørende gennemførelsen af aftalens bæredygtighedsbestemmelser.

Med venlig hilsen

Jeppe Kofod

