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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

36. hangsúlyozza az EU–Mexikó 
társulási megállapodás nemrégiben 
megkötött aktualizálásának és a Mercosur 
társulási megállapodás megkötésének 
fontosságát, mivel mindkettőnek megvan a 
lehetősége arra, hogy elmélyítse stratégiai 
partnerségünket Latin-Amerikával, további 
lehetőségeket teremtsen az ezen 
országokkal fenntartott kereskedelmi 
kapcsolatainkban, és segítse az európai 
gazdaság ellátási láncainak 
diverzifikálását; úgy véli, hogy az EU és a 
Mercosur közötti társulási megállapodás 
jelenti a legnagyobb „tömbök közötti” 
megállapodást, és magában hordozza 
annak lehetőségét, hogy egy mintegy 800 
millió polgárt magában foglaló, 
kölcsönösen előnyös nyitott piaci térséget 
hozzon létre; emlékeztet arra, hogy ennek a 
megállapodásnak – az Európai Unió összes 
többi kereskedelmi megállapodásához 
hasonlóan – tisztességes 
versenyfeltételeket kell biztosítania, és 
szavatolnia kell az európai termelési 
előírások és módok tiszteletben tartását; 
emlékeztet arra, hogy a megállapodás 
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tartalmaz egy kötelező erejű fejezetet a 
fenntartható fejlődésre vonatkozóan, 
amelyet alkalmazni kell, végre kell hajtani 
és teljes körűen értékeli kell, emellett 
konkrét kötelezettségvállalásokat tartalmaz 
a munkajogokkal és a 
környezetvédelemmel kapcsolatban, 
beleértve az éghajlatról szóló Párizsi 
Megállapodás és a kapcsolódó végrehajtási 
szabályok alkalmazását;
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beleértve az éghajlatról szóló Párizsi 
Megállapodás és a kapcsolódó végrehajtási 
szabályok alkalmazását; erősen 
nyugtalanítja Jair Bolsonaro 
környezetvédelmi politikája, amely 
ellentétben áll a Párizsi Megállapodás 
keretében vállalt kötelezettségekkel, 
különös tekintettel a globális felmelegedés 
elleni küzdelemre és a biológiai sokféleség 
védelmére; hangsúlyozza, hogy ilyen 
körülmények között az EU–Mercosur-
megállapodást jelenlegi formájában nem 
lehet ratifikálni;
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