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Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. benadrukt het belang van de 
onlangs afgeronde modernisering van de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Mexico en de sluiting van de 
associatieovereenkomst met Mercosur, die 
beide het potentieel hebben om ons 
strategisch partnerschap met Latijns-
Amerika te verdiepen, extra kansen te 
creëren in onze handelsbetrekkingen met 
deze landen en de toeleveringsketens voor 
de Europese economie te helpen 
diversifiëren; is van mening dat de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Mercosur het grootste akkoord tussen 
“blokken” in zijn soort vormt en een voor 
beide partijen voordelige open markt tot 
stand kan brengen die ongeveer 
800 miljoen burgers omvat; wijst erop dat 
deze overeenkomst, zoals alle 
handelsovereenkomsten van de EU, 
eerlijke concurrentievoorwaarden moet 
verzekeren en de naleving van Europese 
normen en productiemethoden moet 
garanderen; stipt aan dat de overeenkomst 
een bindend hoofdstuk over duurzame 
ontwikkeling bevat dat toegepast, ten 
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uitvoer gelegd en volledig beoordeeld moet 
worden, alsook specifieke verbintenissen 
op het gebied van arbeidsrechten en 
milieubescherming, met inbegrip van de 
uitvoering van de Klimaatovereenkomst 
van Parijs en de bijbehorende 
uitvoeringsvoorschriften;

uitvoer gelegd en volledig beoordeeld moet 
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op het gebied van arbeidsrechten en 
milieubescherming, met inbegrip van de 
uitvoering van de Klimaatovereenkomst 
van Parijs en de bijbehorende 
uitvoeringsvoorschriften; is ernstig 
bezorgd over het milieubeleid van Jair 
Bolsonaro, dat indruist tegen de in het 
kader van de Overeenkomst van Parijs 
aangegane verbintenissen, met name op 
het gebied van de bestrijding van de 
opwarming van de aarde en de 
bescherming van de biodiversiteit; 
beklemtoont dat de overeenkomst tussen 
de EU en Mercosur in deze 
omstandigheden niet in zijn bestaande 
vorm kan worden geratificeerd;

Or. en


