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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver, cik svarīga ir nesen noslēgtā 
ES un Meksikas asociācijas nolīguma 
modernizācija un Mercosur asociācijas 
nolīguma noslēgšana, kas var padziļināt 
mūsu stratēģisko partnerību ar 
Latīņameriku, radīt papildu iespējas mūsu 
tirdzniecības attiecībās ar šīm valstīm un 
palīdzēt dažādot piegādes ķēdes Eiropas 
ekonomikai; uzskata, ka asociācijas 
nolīgums starp ES un Mercosur ir lielākais 
šāda veida “no viena bloka uz otru bloku” 
darījums un tam ir potenciāls izveidot 
savstarpēji izdevīgu atvērta tirgus zonu, 
kas aptver aptuveni 800 miljonus 
iedzīvotāju; atgādina, ka šim nolīgumam, 
tāpat kā visiem ES tirdzniecības 
nolīgumiem, ir jānodrošina godīgas 
konkurences apstākļi un jāgarantē 
atbilstība Eiropas standartiem un ražošanas 
metodēm; norāda, ka nolīgumā ir juridiski 
saistoša nodaļa par ilgtspējīgu attīstību, kas 
jāpiemēro, jāīsteno un pilnībā jānovērtē un 
ir paredzētas īpašas saistības attiecībā uz 
darba tiesībām un vides aizsardzību, 
tostarp Parīzes nolīguma par klimatu un ar 
to saistīto piemērošanas noteikumu 
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īstenošanu; īstenošanu; pauž dziļas bažas par Jaira 
Bolsonaro vides politiku, kas ir pretrunā 
Parīzes nolīgumā uzņemtajām saistībām, 
jo īpaši attiecībā uz cīņu pret globālo 
sasilšanu un bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzību; ņemot vērā šos apstākļus, 
uzsver, ka ES un Mercosur nolīgumu 
nevar ratificēt tā pašreizējā veidā;
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