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Proposta de resolução
N.º  36

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta a importância da 
recém-concluída modernização do Acordo 
de Associação UE-México e da conclusão 
do Acordo de Associação com o Mercosul, 
ambos com potencial para aprofundar a 
nossa parceria estratégica com a América 
Latina, criar novas oportunidades nas 
nossas relações comerciais com esses 
países e ajudar a diversificar as cadeias de 
aprovisionamento da economia europeia; 
considera que o acordo de associação entre 
a UE e o Mercosul representa o maior 
acordo entre blocos deste tipo e tem 
potencial para criar uma zona de mercado 
aberto com benefícios mútuos para 
aproximadamente 800 milhões de 
cidadãos; recorda que este acordo, como 
todos os acordos comerciais da UE, deve 
assegurar condições de concorrência leal e 
garantir o respeito pelas normas e métodos 
de produção europeus; recorda que o 
acordo contém um capítulo vinculativo 
sobre desenvolvimento sustentável que 
deve ser aplicado, implementado e 
globalmente avaliado, bem como 
compromissos específicos em matéria de 
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direitos laborais e de proteção do ambiente, 
incluindo a execução do Acordo de Paris 
sobre o clima e as regras de aplicação 
relevantes;

direitos laborais e de proteção do ambiente, 
incluindo a execução do Acordo de Paris 
sobre o clima e as regras de aplicação 
relevantes; manifesta a sua profunda 
preocupação com a política ambiental de 
Jair Bolsonaro, que é incompatível com 
os compromissos assumidos no âmbito do 
Acordo de Paris, nomeadamente em 
matéria de luta contra o aquecimento 
global e de proteção da biodiversidade; 
sublinha que, neste contexto, o acordo 
UE-Mercosul não pode ser ratificado na 
sua forma atual;
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