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Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar vikten 
av den nyligen genomförda 
moderniseringen av associeringsavtalet 
mellan EU och Mexiko och ingåendet av 
associeringsavtalet med Mercosur, som 
båda har potential att fördjupa vårt 
strategiska partnerskap med Latinamerika, 
skapa ytterligare möjligheter i våra 
handelsförbindelser med dessa länder och 
bidra till att diversifiera leveranskedjorna 
för den europeiska ekonomin. Parlamentet 
anser att associeringsavtalet mellan EU och 
Mercosur är den största överenskommelsen 
i sitt slag mellan två block och den har 
potential att skapa en öppen marknad med 
ungefär 800 miljoner invånare som gynnar 
båda parter. Parlamentet erinrar om att 
detta avtal, liksom alla EU:s handelsavtal, 
måste säkerställa lojal konkurrens och 
garantera att EU:s produktionsstandarder 
och produktionsmetoder efterlevs. 
Parlamentet erinrar om att avhållet 
innehåller ett tvingande kapitel om hållbar 
utveckling som måste tillämpas, 
genomföras och fullt ut utvärderas samt 
särskilda åtaganden om arbetsrätt och 
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miljöskydd, däribland genomförandet av 
Parisavtalet om klimatet och tillhörande 
tillämpningsföreskrifter.

miljöskydd, däribland genomförandet av 
Parisavtalet om klimatet och tillhörande 
tillämpningsföreskrifter. Parlamentet är 
extremt oroat över Jair Bolsonaros 
miljöpolitik, som strider mot de åtaganden 
som gjorts inom ramen för Parisavtalet, i 
synnerhet när det gäller att bekämpa den 
globala uppvärmningen och skydda den 
biologiska mångfalden. Parlamentet 
betonar under dessa omständigheter att 
avtalet mellan EU och Mercosur som det 
ser ut idag inte kan ratificeras.
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