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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

30.9.2020 A9-0160/36

Tarkistus 36
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Nathalie Loiseau, Sylvie 
Brunet, Jérémy Decerle, Dominique Riquet, Gilles Boyer, Fabienne Keller, Stéphane 
Bijoux, Catherine Chabaud, Laurence Farreng, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphanie Yon-Courtin, 
Chrysoula Zacharopoulou, Sandro Gozi, Ilana Cicurel, Frédérique Ries, Benoît Lutgen, 
Pascal Arimont, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Aušra 
Maldeikienė, Michal Šimečka, Martin Hojsík, Anna Cavazzini, Michael Bloss, Sergey 
Lagodinsky, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Margrete Auken, Robert 
Biedroń, Saskia Bricmont

Mietintö A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018
(2019/2197(INI))

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. korostaa äskettäin valmiiksi saadun 
EU:n ja Meksikon assosiaatiosopimuksen 
uudistamisen sekä Mercosurin 
assosiaatiosopimuksen tekemisen 
merkitystä, sillä molemmat voivat syventää 
EU:n strategista kumppanuutta 
Latinalaisen Amerikan kanssa, luoda uusia 
mahdollisuuksia unionin kauppasuhteisiin 
näiden maiden kanssa ja auttaa 
monipuolistamaan unionin talouden 
toimitusketjuja; toteaa, että EU:n ja 
Mercosurin välinen assosiaatiosopimus on 
suurin ryhmittymien välinen sopimus 
laatuaan ja sillä voidaan luoda molempia 
osapuolia hyödyttävä avoin markkina-alue, 
jonka piiriin kuuluu noin 800 miljoonaa 
kansalaista; muistuttaa, että sopimuksessa 
on kaikkien EU:n kauppasopimusten 
tapaan varmistettava tasapuolisen kilpailun 
edellytysten täyttyminen ja taattava 
unionin tuotantonormien ja -menetelmien 
kunnioittaminen; muistuttaa, että 
sopimuksessa on kestävää kehitystä 
koskeva velvoittava luku, jota on 
sovellettava ja joka on pantava täytäntöön 
ja arvioitava täysimääräisesti, sekä erityisiä 
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sitoumuksia, jotka koskevat työhön ja 
ympäristönsuojeluun liittyviä oikeuksia, 
mukaan lukien Pariisin ilmastosopimuksen 
ja siihen liittyvien soveltamissääntöjen 
täytäntöönpano; 
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ympäristönsuojeluun liittyviä oikeuksia, 
mukaan lukien Pariisin ilmastosopimuksen 
ja siihen liittyvien soveltamissääntöjen 
täytäntöönpano; pitää erittäin 
huolestuttavana Jair Bolsonaron 
ympäristöpolitiikkaa, joka on ristiriidassa 
Pariisin sopimuksessa tehtyjen 
sitoumusten kanssa, erityisesti ilmaston 
lämpenemisen torjunnan ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelun osalta; 
painottaa, että EU:n ja Mercosurin välistä 
sopimusta ei näissä oloissa voida 
ratifioida sen nykyisessä muodossa;
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