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36. rõhutab, kui oluline on hiljuti 
lõpule viidud ELi-Mehhiko 
assotsieerimislepingu ajakohastamine ja 
Mercosuri assotsieerimislepingu 
sõlmimine, kuna mõlemad võivad 
süvendada meie strateegilist partnerlust 
Ladina-Ameerikaga, anda meile 
täiendavaid võimalusi kaubandussuhetes 
nende riikidega ja aidata mitmekesistada 
Euroopa majanduse tarneahelaid; on 
seisukohal, et ELi ja Mercosuri 
assotsieerimisleping on suurim omataoline 
blokkidevaheline leping ja võib aidata luua 
vastastikku kasuliku avatud turu piirkonna, 
mis hõlmab ligikaudu 800 miljonit 
kodanikku; tuletab meelde, et nagu kõik 
Euroopa Liidu kaubanduslepingud, peab ka 
see leping tagama ausa konkurentsi 
tingimused ning kooskõla Euroopa 
tootmisstandardite ja -viisidega; juhib 
tähelepanu sellele, et leping sisaldab 
siduvat peatükki kestliku arengu kohta, 
mida tuleb kohaldada, rakendada ja 
täielikult hinnata, ning erikohustusi seoses 
tööd ja keskkonnakaitset käsitlevate 
sätetega, sealhulgas Pariisi 
kliimakokkuleppe ja sellega seotud 
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rakenduseeskirjade jõustamisega; rakenduseeskirjade jõustamisega; tunneb 
tõsist muret Jair Bolsonaro 
keskkonnapoliitika pärast, mis on 
vastuolus Pariisi kokkuleppe raames 
võetud kohustustega, eriti mis puudutab 
kliimasoojenemise vastast võitlust ja 
elurikkuse kaitsmist; rõhutab, et seda 
arvesse võttes ei saa ELi-Mercosuri 
lepingut praegusel kujul ratifitseerida;
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