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Предложение за резолюция Изменение

36. подчертава значението на 
неотдавна актуализираното 
споразумение за асоцииране между ЕС 
и Мексико и на сключването на 
споразумението за асоцииране с 
Меркосур, като и двете имат потенциала 
да задълбочат нашето стратегическо 
партньорство с Латинска Америка, да 
създадат допълнителни възможности в 
нашите търговски отношения с тези 
държави, както и да подпомогнат 
диверсификацията на веригите за 
доставки за европейската икономика; 
счита, че споразумението за асоцииране 
между ЕС и Меркосур представлява 
най-голямото споразумение от този вид 
между два блока и има потенциала да 
създаде взаимно изгодна зона на открит 
пазар, обхващаща приблизително 800 
милиона граждани; посочва, че това 
споразумение, както всички търговски 
споразумения на ЕС, трябва да 
гарантира лоялна конкуренция и да 
гарантира, че се европейските стандарти 
и методи за производство се спазват; 
посочва, че споразумението съдържа 
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обвързваща глава относно устойчивото 
развитие, която трябва да бъде 
изпълнена, прилагана и напълно 
оценена, както и специфични 
ангажименти относно трудовите права и 
опазването на околната среда, 
включително спазването на Парижкото 
споразумение относно изменението на 
климата и съответните правила за 
прилагане;
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климата и съответните правила за 
прилагане; изразява дълбока 
загриженост относно политиката в 
областта на околната среда на Жаир 
Болсонаро, която е в противоречие с 
ангажиментите, поети в контекста 
на Парижкото споразумение, по-
специално що се отнася до борбата 
срещу глобалното затопляне и 
опазването на биологичното 
разнообразие; подчертава, че при тези 
обстоятелства споразумението 
между ЕС и Меркосур не може да бъде 
ратифицирано в настоящия си вид;
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