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Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger betydningen af den 
nyligt indgåede modernisering af 
associeringsaftalen mellem EU og Mexico 
og indgåelsen af en Mercosur-
associeringsaftale, der både har potentiale 
til at uddybe vores strategiske partnerskab 
med Latinamerika, skabe yderligere 
muligheder i vores handelsforbindelser 
med disse lande og bidrage til at 
diversificere forsyningskæderne for den 
europæiske økonomi; mener, at 
associeringsaftalen mellem EU og 
Mercosur er den største "blok to blok" -
aftale af sin art og har potentiale til at 
skabe et åbent marked, der er til gavn for 
begge parter, og som omfatter omkring 800 
millioner borgere; påpeger, at denne aftale 
ligesom alle EU's handelsaftaler skal sikre 
fair konkurrence og sikre, at europæiske 
produktionsstandarder og -metoder 
overholdes; påpeger, at aftalen indeholder 
et bindende kapitel om bæredygtig 
udvikling, der skal anvendes, gennemføres 
og vurderes fuldt ud, samt specifikke 
forpligtelser vedrørende 
arbejdstagerrettigheder og 

36. understreger betydningen af den 
nyligt indgåede modernisering af 
associeringsaftalen mellem EU og Mexico 
og indgåelsen af en Mercosur-
associeringsaftale, der både har potentiale 
til at uddybe vores strategiske partnerskab 
med Latinamerika, skabe yderligere 
muligheder i vores handelsforbindelser 
med disse lande og bidrage til at 
diversificere forsyningskæderne for den 
europæiske økonomi; mener, at 
associeringsaftalen mellem EU og 
Mercosur er den største "blok to blok" -
aftale af sin art og har potentiale til at 
skabe et åbent marked, der er til gavn for 
begge parter, og som omfatter omkring 800 
millioner borgere; påpeger, at denne aftale 
ligesom alle EU's handelsaftaler skal sikre 
fair konkurrence og sikre, at europæiske 
produktionsstandarder og -metoder 
overholdes; påpeger, at aftalen indeholder 
et bindende kapitel om bæredygtig 
udvikling, der skal anvendes, gennemføres 
og vurderes fuldt ud, samt specifikke 
forpligtelser vedrørende 
arbejdstagerrettigheder og 



AM\1214656DA.docx PE658.341v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

miljøbeskyttelse, herunder gennemførelsen 
af klimaaftalen fra Paris og de relevante 
gennemførelsesbestemmelser; 

miljøbeskyttelse, herunder gennemførelsen 
af klimaaftalen fra Paris og de relevante 
gennemførelsesbestemmelser; er stærkt 
bekymret over Jair Bolsonaros 
miljøpolitik, der strider mod 
forpligtelserne i Parisaftalen, navnlig 
hvad angår kampen mod global 
opvarmning og beskyttelse af 
biodiversiteten; understreger at aftalen 
mellem EU og Mercosur under disse 
omstændigheder ikke kan ratificeres i den 
nuværende form;
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