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Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază importanța modernizării 
recent încheiate a acordului de asociere 
UE-Mexic și a încheierii acordului de 
asociere UE-Mercosur, ambele având 
potențialul de a ne aprofunda parteneriatul 
strategic cu America Latină, de a crea 
oportunități suplimentare în cadrul 
relațiilor noastre comerciale cu aceste țări 
și de a contribui la diversificarea lanțurilor 
de aprovizionare pentru economia 
europeană; este de părere că acordul de 
asociere dintre UE și Mercosur reprezintă 
cel mai mare acord „între blocuri” din 
categoria sa și are potențialul de a crea o 
zonă de piață deschisă reciproc avantajoasă 
care cuprinde aproximativ 800 de milioane 
de cetățeni; atrage atenția că acest acord, ca 
toate acordurile comerciale ale UE, trebuie 
să asigure condiții de concurență loială și 
să garanteze respectarea standardelor și a 
modurilor de producție europene; 
subliniază că acordul conține un capitol 
privind dezvoltarea durabilă, care trebuie 
aplicat, transpus în practică și evaluat 
integral în mod obligatoriu, precum și 
angajamente specifice în ceea ce privește 
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drepturile legate de muncă și de protecția 
mediului, inclusiv în ceea ce privește 
punerea în aplicare a Acordului de la Paris 
privind schimbările climatice și normele de 
aplicare conexe;
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punerea în aplicare a Acordului de la Paris 
privind schimbările climatice și normele de 
aplicare conexe; este extrem de preocupat 
de politica de mediu dusă de Jair 
Bolsonaro, care contravine 
angajamentelor asumate în cadrul 
Acordului de la Paris, în special în ceea 
ce privește combaterea încălzirii globale și 
protecția biodiversității; subliniază, în 
acest context, că acordul UE-Mercosur 
nu poate fi ratificat în forma actuală;
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