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36. τονίζει τη σημασία του 
εκσυγχρονισμού της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΕ-Μεξικού που συνήφθη πρόσφατα και 
της σύναψης της συμφωνίας σύνδεσης της 
Mercosur, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα 
να εμβαθύνουν τη στρατηγική εταιρική 
σχέση μας με τη Λατινική Αμερική, να 
δημιουργήσουν πρόσθετες ευκαιρίες στις 
εμπορικές μας σχέσεις με τις χώρες αυτές 
και να συμβάλουν στη διαφοροποίηση των 
αλυσίδων εφοδιασμού για την ευρωπαϊκή 
οικονομία· θεωρεί ότι η συμφωνία 
σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur 
αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη συμφωνία 
«συνασπισμού με συνασπισμό» του είδους 
της και έχει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει έναν αμοιβαία επωφελή 
χώρο ανοικτής αγοράς που θα 
περιλαμβάνει περίπου 800 εκατομμύρια 
πολίτες· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω 
συμφωνία, όπως όλες οι εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, πρέπει να εξασφαλίζει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να 
συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
και τις μεθόδους παραγωγής· υπενθυμίζει 
ότι η συμφωνία περιέχει ένα δεσμευτικό 
κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη που 
πρέπει να εφαρμόζεται, να υλοποιείται και 
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να αξιολογείται πλήρως, καθώς και 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά τα 
εργασιακά δικαιώματα και την προστασία 
του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης 
της εφαρμογής της Συμφωνίας του 
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και 
των συναφών εκτελεστικών κανόνων·

να αξιολογείται πλήρως, καθώς και 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά τα 
εργασιακά δικαιώματα και την προστασία 
του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης 
της εφαρμογής της Συμφωνίας του 
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και 
των συναφών εκτελεστικών κανόνων· 
εκφράζει έντονη ανησυχία για την 
περιβαλλοντική πολιτική του Jair 
Bolsonaro, η οποία αντιβαίνει στις 
δεσμεύσεις που απορρέουν από τη 
Συμφωνία του Παρισιού, ιδίως όσον 
αφορά την καταπολέμηση της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη και την 
προστασία της βιοποικιλότητας· 
υπογραμμίζει ότι, σε αυτές τις συνθήκες, 
η συμφωνία ΕΕ-Mercosur δεν μπορεί να 
κυρωθεί ως έχει·
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