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ANEXĂ 

 

DIRECTIVE DE NEGOCIERE A UNUI ACORD DE ASOCIERE MODERNIZAT CU 

CHILE  

 

A. NATURA ACORDULUI ŞI DOMENIUL DE APLICARE AL ACESTUIA 

 

Scopul negocierilor este de a încheia un acord cuprinzător cu Chile („acordul modernizat”) 

pentru a moderniza și a înlocui acordul existent de instituire a unei asocieri între Comunitatea 

Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte
1
 („acordul 

de asociere”). 

 

Negocierile ar trebui să extindă domeniul de aplicare actual al acordului de asociere și să îl 

adapteze la noile provocări politice și economice de la nivel mondial, la noua realitate a 

parteneriatului UE-Chile și la nivelul de ambiție al acordurilor încheiate recent și al 

negocierilor în curs dintre UE și Chile. 

 

Acordul modernizat ar trebui să creeze pentru relațiile UE cu Chile un cadru obligatoriu din 

punct de vedere juridic care să fie coerent, cuprinzător și de actualitate.  

 

Având în vedere că Chile nu mai face obiectul asistenței bilaterale pentru dezvoltare acordată 

de UE, este important ca noul tipar al cooperării UE-Chile să se reflecte în conținutul și în 

structura acordului modernizat. Acesta ar trebui să reflecte caracterul transformator al 

Agendei 2030, precum și rolul cooperării pentru dezvoltare internaționale în atingerea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

 

Acordul ar trebui să prevadă consolidarea cooperării politice în chestiuni de politică externă și 

de securitate. 

Structura exactă a acordului va fi stabilită în urma unei analize suplimentare a Avizului 2/15 

al Curții de Justiție. 

 

 

B. CONŢINUTUL PROPUS AL ACORDULUI 

 

I. PRINCIPII ŞI OBIECTIVE GENERALE 

                                                 
1 JO L 352 din 30.12.2002, p. 1. 



RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

RO 3  RO 

RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

 

Acordul modernizat ar trebui să se bazeze pe respectarea principiilor democratice, a statului 

de drept, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, astfel cum sunt consacrate în 

special în Carta ONU și în alte instrumente relevante privind drepturile omului, ca de exemplu 

în Declarația universală a drepturilor omului. Împreună cu prima parte a clauzei UE privind 

neproliferarea armelor de distrugere în masă, acestea ar trebui să constituie elementele 

esențiale ale acordului modernizat. Acordul ar trebui să prevadă posibilitatea suspendării sale 

unilaterale parțiale sau integrale în cazul încălcării acestor principii. 

 

Acordul modernizat ar trebui să permită Chile și UE să își consolideze capabilitățile 

instituționale, politicile publice și cadrele legislative, precum și să acționeze în calitate de 

parteneri strategici în cadrul forurilor și al instituțiilor multilaterale și regionale esențiale, 

atunci când convin acest lucru. 

 

Acordul modernizat ar trebui să impună fiecărei părți să ia toate măsurile necesare pentru a 

asigura punerea în aplicare a dispozițiilor acestuia, inclusiv respectarea lor la toate nivelurile 

guvernării. 

 

Acordul modernizat ar trebui să reflecte moștenirea culturală comună și legăturile istorice, 

politice și economice puternice care unesc cele două părți, precum și să respecte următoarele 

principii de bază și obiective-cheie: 

 

 adaptarea conținutului acordului de asociere de așa manieră încât să reflecte mai bine 

evoluțiile recente de la nivel mondial; 

 reflectarea valorilor comune ale democrației, respectării drepturilor omului și 

libertăților fundamentale și statului de drept; 

 reflectarea angajamentului de a promova o asociere mai puternică, pentru a aduce 

prosperitate și bunăstare cetățenilor lor; 

 promovarea unei coordonări mai apropiate cu privire la chestiunile bilaterale și 

internaționale de interes reciproc, inclusiv în ceea ce privește aspectele regionale; 

 consolidarea cooperării privind chestiunile bilaterale, regionale și mondiale de 

interes comun; 

 reflectarea importanței unui sistem multilateral puternic și eficace, bazat pe dreptul 

internațional, prin menținerea păcii, prevenirea conflictelor, consolidarea securității 

internaționale și abordarea provocărilor comune;. 

 reflectarea recunoașterii faptului că dezvoltarea durabilă este un obiectiv global al 

părților și că acestea își vor propune să asigure respectarea, promovarea și punerea în 

aplicare efectivă a acordurilor și a standardelor internaționale din domeniul mediului 

și al muncii care sunt în conformitate cu acquis-ul UE. Acordul ar trebui să reflecte, 

de asemenea, angajamentul părților de a nu încuraja comerțul sau investițiile directe 
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străine prin reducerea gradului de strictețe al legislaţiei şi al standardelor interne din 

domeniul mediului, al muncii sau al sănătății și securităţii în muncă, al standardelor 

ori al politicilor și legislației fundamentale din domeniul muncii, precum şi 

reflectarea angajamentului de a îmbunătăți actele legislative, politicile și nivelurile 

subiacente ale protecției mediului și a muncii. 

 

Obiectivul dispozițiilor în materie de comerț și investiții ale acordului ar trebui să fie creșterea 

volumului comerțului și al investițiilor dintre UE și Chile prin exploatarea potențialului 

nefructificat al relației bilaterale, prin crearea de noi oportunități economice, prin sporirea 

bunăstării consumatorilor, prin consolidarea competitivității și prin crearea de locuri de 

muncă și generarea de creștere economică, printre altele prin intermediul următoarelor 

măsuri: 

 liberalizarea suplimentară, efectuată treptat și de către ambele părți, a comerțului cu 

bunuri și servicii, a investițiilor și a posibilităților de acces la proceduri de achiziții 

publice; 
 

 un nivel ridicat de protecție a investițiilor; 

 

 un nivel ridicat de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv a 

indicațiilor geografice; 

 

 un nivel ridicat de protecție a consumatorilor; 
 

 eliminarea, reducerea sau prevenirea barierelor netarifare inutile; 
 

 dreptul de a reglementa activitatea economică în interes public, de a urmări obiective 

de politică publică legitime, precum protecția și promovarea sănătății publice, a 

serviciilor sociale, a învățământului de stat, a siguranței, a mediului și a moralității 

publice, protecția socială sau a consumatorilor, protecția vieții private și a datelor și 

promovarea și protecția diversității culturale; 
 

 măsuri de asigurare a faptului că schimburile comerciale internaționale contribuie la 

obiectivul global de dezvoltare durabilă și a angajamentului părților de a pune în 

aplicare prezentul acord în consecință; 
 

 obiectivul comun al părților de a lua în considerare provocările speciale cu care se 

confruntă întreprinderile mici și mijlocii în ceea ce privește contribuția lor la 

dezvoltarea comerțului și a investițiilor; 
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 angajamentul părților de a comunica cu toate părțile interesate relevante din cadrul 

societății civile, inclusiv cu sectorul privat, cu sindicatele și cu alte organizații 

neguvernamentale; 
 

 angajamentul părților de a încheia un acord care să respecte integral drepturile și 

obligațiile care le revin în cadrul OMC și care să sprijine sistemul comercial 

multilateral. 

 

 

II. DOMENII DE COOPERARE  

 

Acordul ar trebui să promoveze o sferă de cooperare cât mai largă posibil, din care nu ar 

trebui exclus, în principiu, niciun domeniu de activitate. Acordul ar trebui să se bazeze pe 

experiența acumulată în urma cooperării existente și să vizeze asigurarea unei cooperări 

internaționale eficace în ceea ce privește punerea în aplicare a Agendei 2030 și realizarea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

 

Acordul ar trebui să includă angajamente din partea ambelor părți de aprofundare a cooperării 

lor prin schimburi de cunoștințe și de cele mai bune practici în domenii de interes comun, 

luând în considerare și faptul că Chile este o țară cu venituri ridicate și membru al OCDE. 

Acordul ar trebui să reflecte importanța consolidării activităților de cooperare sectorială, care 

ar trebui să vizeze, în special, elaborarea de propuneri și măsuri concrete, precum și de 

obiective strategice, și consolidarea unei culturi dinamice a consultării și a coordonării.  

 

Acordul ar trebui să le permită parților să identifice modalități de elaborare și de aplicare a 

unor metode de lucru moderne, eficace și dinamice și să facă posibilă o evaluare comună a 

rezultatelor, pe baza unor obiective strategice. Acordul ar trebui să promoveze crearea de 

rețele de contact și să consolideze capacitățile necesare pentru planificarea, punerea în 

aplicare, măsurarea, evaluarea și diseminarea rezultatelor relației. 

 

Domenii de cooperare: 

 Politica externă și de securitate comună 

 Dezarmare și neproliferare 

 Drepturile omului, statul de drept și buna guvernanță 

 Egalitatea de gen 

 Securitatea internațională și ciberspațiul 

 Combaterea terorismului 

 Cooperarea judiciară 
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 Combaterea traficului ilicit de droguri, a criminalității organizate și a corupției 

 Migrația internațională  

 Protecția consulară 

 Securitatea cetățenilor 

 Cooperarea în materie de gestionare a crizelor internaționale 

 Întreprinderi și industrie 

 Materii prime 

 Răspunderea socială a întreprinderilor 

 Ocuparea forței de muncă și chestiuni sociale 

 Cooperarea regională 

 Tineret 

 Cultură 

 Energie durabilă 

 Mediu 

 Schimbări climatice 

 Economia circulară 

 Pescuit 

 Guvernanța oceanelor 

 Pregătirea pentru dezastre 

 Cooperarea internațională și dezvoltarea 

 Creșterea albastră 

 Cercetare, știință, tehnologie și inovare 

 Observarea Pământului 

 Strategiile în materie de politică digitală 

 Capitalul uman avansat 

 Educație și învățământ superior  

 Turism 

 Protecția datelor cu caracter personal 

 Statistică 

 Alte domenii, după caz 
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III. COMERȚ ȘI INVESTIȚII  

 

NATURĂ ȘI DOMENIU DE APLICARE 

Obiectivul părții legate de comerț și investiții a unui acord modernizat ar trebui să fie 

creșterea nivelului de ambiție în toate domeniile acordului existent. Acordul ar trebui să 

prevadă liberalizarea reciprocă suplimentară și extinsă a comerțului cu bunuri și servicii și 

instituirea unor norme detaliate cu privire la un număr mare de chestiuni legate de comerț și 

investiții, așa cum se specifică mai jos. Acordul ar trebui să prevadă, de asemenea, 

liberalizarea treptată și reciprocă a investițiilor, protecția investițiilor și un acces reciproc mai 

mare la piețele de achiziții publice. În plus, acordul ar trebui să vizeze eliminarea obstacolelor 

inutile din calea comerțului și a investițiilor, inclusiv a barierelor netarifare existente, prin 

mecanisme eficace și eficiente și să vizeze un nivel ambițios de coerență în materie de 

reglementare pentru bunuri și servicii, inclusiv prin consolidarea cooperării dintre autoritățile 

de reglementare. 

Normele acordului, în special cele privind coerența în materie de reglementare, nu ar trebui să 

aducă atingere dreptului părților de a reglementa în conformitate cu nivelul de protecție a 

sănătății, a siguranței, a consumatorilor, a muncii, a datelor și a mediului considerat adecvat 

de către fiecare parte sau de a realiza în alt mod prin reglementare obiective de politică 

publică legitime, cum ar fi obiective în materie de diversitate culturală sau de dezvoltare 

durabilă (astfel cum sunt definite de către fiecare parte). 

Partea legată de comerț și investiții din acord ar trebui, de asemenea, să contribuie la 

promovarea dezvoltării durabile și a unor valori mai generale ale UE, precum drepturile 

omului, printre altele prin includerea de dispoziții legate de comerț privind munca, mediul și 

genul, inclusiv prin responsabilitatea socială a întreprinderilor, prin transparență și prin 

promovarea și punerea efectivă în aplicare a standardelor internaționale în materie de muncă 

și mediu. Pentru a pune în aplicare astfel de măsuri, ar trebui să se ţină seama în întregul 

acord de dezvoltarea durabilă, inclusiv sub forma unui capitol dedicat comerțului și 

dezvoltării durabile, care să vizeze atât chestiuni sociale, cât și de mediu.  

Acordul ar trebui să asigure faptul că toate nivelurile guvernării, inclusiv autoritățile 

subcentrale și entitățile relevante, respectă efectiv dispozițiile sale. 

Acordul ar trebui să țină seama de nevoile speciale ale întreprinderilor mici și mijlocii. 

 

COMERȚUL CU BUNURI 

Eliminarea în continuare a taxelor vamale  

Acordul ar trebui să vizeze o liberalizare tarifară deplină, prevăzând totodată un tratament 

special pentru produsele identificate ca fiind sensibile, în cazul cărora ar trebui să se încerce 

asigurarea unui acces pe piață semnificativ prin recurgerea, de exemplu, la perioade de 

eliminare a tarifelor mai lungi sau la angajamente de liberalizare parțială (inclusiv contingente 

tarifare), ținând seama de interesele ofensive și defensive ale UE. 

Orice taxe, impozite sau impuneri percepute pentru exporturi sau orice măsuri cu efect 

echivalent ar trebui eliminate, iar adoptarea de noi măsuri de acest tip ar trebui interzisă.  



RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

RO 8  RO 

RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

  



RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

RO 9  RO 

RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

Restricții la import și export 

Acordul ar trebui să nu permită interdicții sau restricții cu privire la comerțul dintre părți, 

inclusiv restricțiile cantitative sau cerințele de deținere a unei autorizații, care nu sunt 

justificate de excepțiile specifice prevăzute mai jos și ar trebui să conțină discipline 

consolidate în ceea ce privește acordarea autorizațiilor de import și export, bunurile reparate, 

bunurile refabricate și marcarea originii. 

Regulile de origine 

Negocierile ar trebui să vizeze actualizarea anexei privind regulile de origine, pentru ca 

dispozițiile acordului referitoare la regulile de origine și cooperarea administrativă să fie mai 

clare și mai simple și pentru a ține seama de ultimele evoluții în materie de reguli de origine 

ale UE. Dispozițiile referitoare la cooperarea administrativă ar trebui să vizeze, de asemenea, 

asigurarea faptului că se iau măsurile corespunzătoare în ceea ce privește erorile 

administrative. 

În interesul comerțului și al investițiilor UE, în cursul negocierilor ar putea fi luată în 

considerare extinderea cumulului de origine la țările terțe.  

Chestiuni vamale și facilitarea comerțului  

Acordul ar trebui să includă dispoziții menite să faciliteze în continuare comerțul dintre părți, 

asigurând totodată efectuarea unor controale eficace și întreprinderea de măsuri de combatere 

a fraudei. În acest scop, acordul ar trebui să se bazeze pe Acordul de facilitare a comerțului al 

OMC și să includă obligații detaliate care să vizeze, printre altele, promovarea modernizării și 

a simplificării normelor și a procedurilor, a stabilirii unei documentații standard, a 

transparenței, a securității juridice și a cooperării între autoritățile vamale. 

Această cooperare ar trebui să includă schimburi de informații pentru asigurarea securității 

lanțului de aprovizionare și gestionarea riscurilor și, după caz, stabilirea recunoașterii 

reciproce a tehnicilor de gestionare a riscurilor, a standardelor în ceea ce priveşte riscurile, a 

controalelor în domeniul securităţii și a programelor de parteneriat în materie de comerț 

pentru operatorii economici care respectă legislația și care sunt de încredere, care să fie decise 

și implementate de comitetul relevant. Această cooperare ar trebui să includă, de asemenea, 

actualizarea dispozițiilor existente privind asistența administrativă reciprocă în chestiunile 

vamale. 

Aceste dispoziții ar trebui să promoveze, de asemenea, convergența în domeniul facilitării 

comerțului, prin implementarea eficace a normelor și a standardelor internaționale din 

domeniul vamal și a altor proceduri legate de comerț, inclusiv a dispozițiilor OMC și a 

instrumentelor Organizației Mondiale a Vămilor și, printre altele, a Convenției de la Kyoto 

revizuite şi prin aplicarea eficace a acestor norme, standarde şi proceduri. 

Măsuri netarifare 

Acordul ar trebui să vizeze eliminarea obstacolelor inutile din calea comerțului și a 

investițiilor, inclusiv a barierelor netarifare rămase, prin mecanisme eficace și eficiente, 

precum și promovarea coerenței în materie de reglementare pentru bunuri și servicii între UE 

și Chile.  
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Barierele netarifare specifice unui anumit produs ar trebui abordate pe bază de cerere și ofertă, 

în paralel cu efectuarea de schimburi de concesii tarifare. În ceea ce privește barierele 

netarifare, acordul ar trebui să includă angajamente specifice sectoarelor. Acordul ar trebui să 

aibă în vedere, de asemenea, proceduri adecvate de prevenire a introducerii în viitor de noi 

bariere tarifare și de alte obstacole inutile în calea comerțului, inclusiv prin transparență în 

actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile. 

Acordul ar trebui să includă dispoziții privind întreprinderile comerciale de stat, evaluând 

orice eventuală denaturare a concurenței și orice posibilă barieră în calea comerțului și a 

investițiilor pe care le-ar putea crea acestea. 

Ar trebui abordată, de asemenea, chestiunea localizării barierelor din calea comerțului (măsuri 

destinate să protejeze, să favorizeze sau să stimuleze operatorii interni în detrimentul 

bunurilor ori serviciilor importate, al proprietății intelectuale deținute sau dezvoltate de 

entități străine sau al proprietății intelectuale dezvoltate de entități străine). 

Reglementări tehnice, standarde și proceduri de asigurare a conformității 

Părțile ar trebui să convină asupra unor dispoziții cuprinzătoare privind barierele tehnice în 

calea comerțului, pe baza dispozițiilor Acordului OMC privind barierele tehnice în calea 

comerțului, depășindu-le, însă. Aceste dispoziții ar trebui să vizeze, printre altele, realizarea 

compatibilității și a convergenței reglementărilor tehnice prin aplicarea standardelor 

internaționale, prin simplificarea cerințelor în materie de testare și certificare, de exemplu 

printr-o abordare bazată pe riscuri în ceea ce privește evaluarea conformității (inclusiv 

utilizarea declarației pe propria răspundere în ceea ce privește conformitatea în sectoarele în 

care acest lucru este posibil și adecvat), prin promovarea utilizării acreditării, prin sporirea 

transparenței, prin instituirea unui mecanism de îmbunătățire a dialogului și a cooperării în 

vederea abordării chestiunilor bilaterale legate de barierele tehnice din calea comerțului și 

prin îmbunătățirea diseminării informațiilor către importatori și exportatori. 

Ar putea să se aibă în vederea introducerea unor anexe sectoriale cu discipline mai detaliate și 

mai specifice. 

Măsuri sanitare și fitosanitare (SPS) 

Pentru a asigura coerența cu alte acorduri comerciale similare încheiate de UE, noul acord ar 

trebui să includă, alături de măsuri instituționale adecvate, dispozițiile actualului Acord SPS 

anexat la acordul de asociere existent, luând în considerare posibilitatea efectuării unor 

ajustări în anumite domenii, dacă va fi necesar. 

Instrumente de apărare a comerțului  

Măsuri de salvgardare 

Acordul ar trebui să includă o clauză privind măsurile de salvgardare, care să prevadă că 

oricare parte poate lua măsuri adecvate în conformitate cu Acordul OMC privind punerea în 

aplicare a articolului XIX al Acordului General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 sau 

cu Acordul OMC privind măsurile de salvgardare. Acordul ar trebui să asigure, de asemenea, 
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faptul că aceste măsuri de salvgardare au un efect de denaturare asupra comerțului bilateral 

cât mai mic posibil. 

Pentru a maximiza angajamentele în materie de liberalizare și pentru a asigura orice protecție 

necesară, ținând seama de specificitățile sectoarelor sensibile, acordul ar trebui să conțină, în 

principiu, o clauză de salvgardare bilaterală care să prevadă că oricare parte poate retrage, 

parțial sau integral, preferințele atunci când, ca urmare a intrării în vigoare a acordului, 

creșterea importurilor de un anumit produs din cealaltă parte are sau riscă să aibă efecte 

negative grave asupra industriei sale.  

 

Măsuri antidumping și compensatorii  

Acordul ar trebui să includă o clauză privind măsurile antidumping și compensatorii, care să 

prevadă că oricare parte poate lua măsuri adecvate de combatere a dumpingului și/sau a 

subvențiilor care fac obiectul unor măsuri compensatorii, în conformitate cu Acordul OMC 

privind punerea în aplicare a articolului VI al Acordului General pentru Tarife și Comerț 

(GATT) din 1994 sau cu Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii. 

Acordul ar trebui să conțină, de asemenea, angajamente care depășesc normele OMC în acest 

domeniu, în conformitate cu normele și acordurile anterioare ale UE.  

Dispoziții specifice 

Acordul ar trebui să recunoască faptul că plățile efectuate în cadrul subvențiilor permise nu 

denaturează prețul și, în principiu, nu ar trebui să facă obiectul unor măsuri antidumping sau 

antisubvenții.  

COMERȚUL CU SERVICII ȘI INVESTIȚIILE 

Liberalizarea serviciilor și a investițiilor și comerțul digital  

În conformitate cu articolul V al Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS), 

acordul ar trebui să aibă o acoperire sectorială vastă și în domeniul de aplicare al acestuia ar 

trebui sa intre toate modurile de furnizare. Acordul nu ar trebui să prevadă nicio excludere a 

priori din domeniul său de aplicare, excepție făcând excluderea serviciilor audiovizuale din 

angajamentele privind liberalizarea serviciilor și a investițiilor și excluderea serviciilor 

furnizate și a activităților desfășurate în exercitarea autorității guvernamentale. Negocierile ar 

trebui să vizeze liberalizarea treptată și reciprocă a comerțului cu servicii și a investițiilor 

printr-o eliminare a restricțiilor privind accesul pe piață și tratamentul național care să 

depășească angajamentele și ofertele părților făcute în cadrul OMC în contextul negocierilor 

referitoare la Acordul General privind Comerțul cu Servicii. Acordul ar trebui să includă 

norme privind cerințele de performanță referitoare la investiții.  

În plus, acordul ar trebui să conțină discipline de reglementare noi sau consolidate comparativ 

cu GATS. În acest scop, negocierile ar trebui să vizeze chestiuni precum: 

 dispozițiile de reglementare în materie de transparență și recunoaștere reciprocă;  

 dispozițiile orizontale în materie de reglementare internă, precum cele care asigură 

imparțialitatea și respectarea garanțiilor procedurale în ceea ce privește cerințele și 

procedurile referitoare la autorizare și la calificare și 
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 dispozițiile de reglementare pentru anumite sectoare – inclusiv sectorul 

telecomunicațiilor, al serviciilor financiare, al serviciilor poștale și de curierat și al 

serviciilor de transport maritim internațional.  

În contextul unei digitalizări tot mai mari a comerțului, negocierile ar trebui să ducă la 

stabilirea unor norme care să vizeze comerțul electronic și fluxurile de date transfrontaliere, 

serviciile electronice de încredere și de autentificare, precum și comunicările de marketing 

direct nesolicitate și ar trebui să abordeze protecționismul digital și cerințele de localizare a 

datelor nejustificate, fără însă a negocia sau a afecta normele UE în materie de protecție a 

datelor cu caracter personal.  

Acordul poate include angajamente procedurale pentru intrarea și șederea persoanelor fizice 

în scopuri de afaceri în temeiul angajamentelor părților din cadrul Modului 4. În același timp, 

nicio dispoziție a acordului nu ar trebui să împiedice părțile să aplice actele cu putere de lege, 

normele administrative și cerințele naționale referitoare la intrare și la ședere, cu condiția ca 

prin aplicarea acestora să nu se anuleze sau reducă beneficiile care decurg din acord. Actele 

cu putere de lege, normele administrative și cerințele UE și ale statelor sale membre cu privire 

la condițiile de muncă și drepturile lucrătorilor se aplică în continuare. 

Acordul ar trebui să reafirme dreptul UE, al statelor sale membre și al autorităților naționale, 

regionale și locale ale acestora de a reglementa pe teritoriul lor pentru a atinge obiective 

legitime de politică publică, cum ar fi protecția și promovarea sănătății publice, a serviciilor 

sociale, a învățământului de stat, a siguranței, a mediului și a moralității publice, protecția 

socială sau a consumatorilor, protecția vieții private și a datelor și promovarea și protecția 

diversității culturale. Ar trebui menținut nivelul ridicat de calitate al serviciilor publice ale 

UE, în conformitate cu TFUE, în special cu Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes 

general, ținând seama de rezervele UE din acest domeniu, inclusiv de cele prevăzute în 

GATS. 

Protecția investițiilor 

Acordul ar trebui să includă: 

 standarde de protecție de ultimă oră definite cu precizie, inclusiv dispoziții privind 

tratamentul corect și echitabil, protecția și securitatea depline, tratamentul național, 

clauza națiunii celei mai favorizate, protecția împotriva exproprierii directe și 

indirecte, transferurile gratuite, compensarea pentru pierderi, respectarea 

angajamentelor scrise și 

 un mecanism jurisdicțional de ultimă oră de soluționare a litigiilor dintre investitori 

și state, care să includă un tribunal de investiții și un mecanism de apel (sistemul 

jurisdicțional în materie de investiții). Acest mecanism ar trebui să asigure 

imparțialitatea și transparența depline ale procedurilor de soluționare a litigiilor, să 

prevină exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale și să includă instrumente 

adecvate care să faciliteze soluționarea pe cale amiabilă a cererilor. 

Dispozițiile privind protecția investițiilor ar trebui să asigure o protecție puternică a 

investitorilor și a investițiilor, menținând totodată pe deplin dreptul părților de a reglementa 

pe teritoriul lor pentru a atinge obiective legitime de politică publică, cum ar fi protecția și 

promovarea sănătății publice, a serviciilor sociale, a învățământului de stat, a siguranței, a 
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mediului și a moralității publice, protecția socială sau a consumatorilor, protecția vieții private 

și a datelor și promovarea și protecția diversității culturale. 

MIȘCĂRILE DE CAPITAL ȘI PLĂȚILE 

Acordul ar trebui să mențină dispozițiile privind liberalizarea deplină a plăților curente și a 

mișcărilor de capital și să includă o clauză de standstill. Acordul ar trebui să conțină dispoziții 

de salvgardare și de exceptare (de exemplu privind politica economică și monetară a Uniunii 

și balanța de plăți), care să fie conforme cu dispozițiile TFUE privind libera circulație a 

capitalului. 

Acordul nu ar trebui să împiedice aplicarea excepțiilor de la libera circulație a capitalului și a 

plăților care sunt justificate în temeiul normelor OMC relevante. 

 

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Acordul ar trebui să fie complementar Acordului TRIPS și să se bazeze pe acesta, precum și 

să vizeze asigurarea unui nivel ridicat de protecție și de respectare a tuturor formelor de 

drepturi de proprietate intelectuală.  

Conform celor de mai sus, acordul ar trebui să includă dispoziții generale, dispoziții privind 

drepturile de autor și drepturile conexe, mărcile, desenele sau modelele, brevetele, soiurile de 

plante, protecția informațiilor nedivulgate, inclusiv a secretelor comerciale, și indicațiile 

geografice, precum și angajamente, dacă este cazul, de aderare la acordurile și convențiile 

multilaterale relevante și/sau de respectare a acestora. 

Acordul ar trebui să asigure consolidarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, 

inclusiv în mediul digital și la frontiere.  

În ceea ce privește indicațiile geografice, pe baza nivelului ridicat de protecție a indicațiilor 

geografice pentru vinuri și băuturi spirtoase deja inclus în acordul existent, acordul 

modernizat ar trebui să prevadă un grad ridicat de protecție directă, pe baza articolului 23 din 

TRIPS, prin convenirea indicațiilor geografice pentru produse agricole/produse alimentare 

enumerate (inclusiv o protecție împotriva evocării), prin consolidarea asigurării respectării 

acestora și prin excepții la drepturile conferite mărcilor (coexistență), prevăzând, de 

asemenea, posibilitatea adăugării de noi indicații geografice. Ar trebui abordate chestiunile 

legate de drepturile individuale anterioare, de exemplu cele legate de soiurile de plante, de 

mărci, de utilizări generice sau de alte utilizări anterioare individuale legitime. 

Acordul ar trebui să vizeze, de asemenea, instituirea unui dialog regulat ori a unor grupuri de 

lucru privind proprietatea intelectuală pentru a promova schimbul de informații referitoare la 

progresele legislative ale fiecărei părți, schimbul de experiență privind asigurarea respectării 

și consultările în legătură cu țările terțe. 

ACHIZIȚIILE PUBLICE 

Acordul ar trebui să vizeze acordarea unui acces reciproc consolidat la piețele de achiziții 

publice de către autoritățile centrale și subcentrale, precum și de către întreprinderile de stat și 

de către întreprinderile cu drepturi speciale sau exclusive care își desfășoară activitatea în 

sectoarele utilităților publice. Acordul ar trebui să vizeze completarea sferei de aplicare a 
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accesului actual la piețe, asigurând un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat 

furnizorilor stabiliți local. Achizițiile de bunuri, de servicii și de servicii de construcții ar 

trebui să intre în domeniul de aplicare al acordului, prevăzându-se exceptări limitate, și 

acordul ar trebui să includă, de asemenea, negocierea de angajamente cu privire la 

concesionările de lucrări, în conformitate cu dispozițiile legislative din acest domeniu ale 

fiecărei părți. 

Acordul ar trebui să vizeze, de asemenea, îmbunătățirea normelor și a disciplinelor actuale, 

prin alinierea acestora la Acordul OMC privind achizițiile publice și prin introducerea de noi 

dispoziții. 

COMERŢUL ȘI CONCURENȚA 

Acordul ar trebui să conțină discipline în materie de antitrust și fuziuni aplicabile tuturor 

întreprinderilor. Acesta ar trebui să includă principii generale de asigurare a respectării 

normelor, inclusiv transparența, nediscriminarea, echitatea procedurală și respectarea 

garanțiilor procedurale. 

Acordul ar trebui să conțină, de asemenea, dispoziții privind subvențiile, care să abordeze 

aspecte precum transparența și consultările, precum și discipline referitoare la tipurile de 

subvenții care denaturează cel mai mult concurenţa. Dispozițiile privind consultările ar trebui 

să excludă subvențiile agricole. Acordul ar trebui să includă norme specifice privind 

întreprinderile de stat, întreprinderile cărora li s-au acordat drepturi sau privilegii speciale ori 

monopolurile desemnate, pentru a se asigura faptul că acestea nu denaturează concurența sau 

nu creează bariere în calea comerțului și a investițiilor. 

ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII 

Acordul ar trebui să includă un capitol dedicat IMM-urilor. Acordul ar trebui să ajute IMM-

urile să fie capabile pe deplin să beneficieze de oportunitățile acordului, inclusiv prin 

dispoziții în materie de schimb de informații referitoare la cerințele privind accesul pe piață și 

printr-un cadru instituțional adecvat. 

COMERȚUL ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ 

Acordul ar trebui să includă dispoziții privind aspectele legate de muncă și de mediu ales 

comerțului și dezvoltării durabile care sunt relevante în contextul comerțului și al investițiilor. 

Acesta ar trebui să includă dispoziții care să promoveze aderarea la principiile și normele 

relevante convenite la nivel internațional, inclusiv la standardele fundamentale de muncă și la 

convențiile de bază ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), și la acordurile 

multilaterale în materie de mediu, inclusiv la cele legate de schimbările climatice, şi punerea 

în aplicare a acestor principii, norme şi acorduri. 

Acordul ar trebui să reafirme dreptul părților de a reglementa în domeniul muncii și al 

mediului, în conformitate cu angajamentele lor internaționale și în vederea obținerii unor 

niveluri ridicate de protecție. Acordul ar trebui să includă dispoziții conform cărora nivelurile 

interne de protecție a muncii și a mediului nu vor fi reduse pentru a încuraja comerțul și 

investițiile. Această dispoziție ar trebui să includă un angajament de a nu deroga de la sau de a 
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nu renunța la asigurarea respectării actelor legislative interne din domeniul muncii sau al 

mediului. 

Acordul ar trebui să promoveze o contribuție mai mare a comerțului și a investițiilor la 

dezvoltarea durabilă, inclusiv prin abordarea unor domenii precum facilitarea comerțului cu 

bunuri și servicii favorabile mediului și climei și prin promovarea unor scheme voluntare de 

asigurare a durabilității, a responsabilității sociale a întreprinderilor și a egalității de gen, 

ținând seama de instrumentele recunoscute la nivel internațional. 

Acordul ar trebui să conțină, de asemenea, angajamente de promovare a comerțului cu resurse 

naturale obținute legal și gestionate durabil, în special în ceea ce privește biodiversitatea, 

fauna sălbatică, produsele forestiere și pescuitul, și să acopere instrumente și practici 

internaționale relevante. Acordul ar trebui să promoveze, de asemenea, comerțul care 

favorizează dezvoltarea rezistentă la schimbările climatice și care implică emisii reduse. 

Acordul ar trebui să prevadă dispoziții adecvate pentru punerea în aplicare și monitorizarea 

eficace a acestor prevederi, precum și proceduri prin care să se soluționeze orice litigiu ce ar 

putea apărea între părți și ar trebui sa prevadă participarea societății civile. 

COMERȚUL ȘI ASPECTELE LEGATE DE GEN 

Acordul ar trebui să includă dispoziții care să abordeze aspectele de gen legate de comerț. 

Acesta ar trebui să recunoască nevoia de a consolida posibilitățile oferite femeilor de a 

beneficia de oportunitățile economice care vor rezulta din relația comercială a părților 

consolidată prin intermediul acordului. 

 

ENERGIA ȘI MATERIILE PRIME 

Acordul ar trebui să includă dispoziții care să abordeze aspectele legate de comerț și de 

investiții ale energiei și ale materiilor prime. Negocierile ar trebui să vizeze asigurarea unui 

mediu de afaceri deschis, transparent, nediscriminatoriu și previzibil, să limiteze practicile 

anticoncurențiale și să elimine cerințele privind conținutul local în aceste domenii. Acordul ar 

trebui să includă, de asemenea, norme care să sprijine și să promoveze suplimentar comerțul 

și investițiile în sectorul surselor regenerabile de energie.  

COERENȚA ȘI TRANSPARENȚA ÎN MATERIE DE REGLEMENTARE 

Acordul ar trebui să includă discipline transsectoriale privind coerența și transparența 

reglementării, în vederea elaborării și punerii în aplicare a unor reglementări eficiente, 

eficiente din punctul de vedere al costurilor și mai compatibile în domeniul bunurilor și 

serviciilor. Acordul ar trebui să includă, printre altele, dispoziții privind efectuarea din timp a 

consultărilor privind reglementările importante, care să includă acordarea posibilităţii părților 

interesate de a contribui la elaborarea propunerilor normative, să prevadă publicarea măsurilor 

care au impact asupra comerțului și a investițiilor, promovarea schimbului de informații și 

utilizarea în mai mare măsură a bunelor practici în materie de reglementare, cum ar fi 

evaluarea impactului reglementărilor și evaluarea ex post a acestora. 

COMBATEREA CORUPŢIEI 
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Acordul ar trebui să includă dispoziții specifice care să vizeze și să descurajeze corupția care 

afectează comerțul și investițiile. Astfel de dispoziții ar trebui să se bazeze pe standarde și 

acorduri europene și convenite la nivel internațional legate de combaterea corupției. 

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR DINTRE STATE ȘI MEDIEREA  

Acordul ar trebui să includă un mecanism eficace și obligatoriu de soluționare a litigiilor 

dintre state, care sa prevadă o procedură rapidă, în special în ceea ce privește stabilirea 

componenței comisiei și desfășurarea procedurilor acesteia. Mecanismul de soluționare a 

litigiilor ar trebui să fie transparent, deschis și inovator. Acesta ar trebui să includă dispoziții 

privind o procedură de mediere flexibilă și rapidă.  

EXCEPȚII GENERALE 

Acordul ar trebui să includă excepții generale, inclusiv în ceea ce privește securitatea, balanța 

de plăți, supravegherea prudențială și impozitarea, bazate pe articolele relevante ale 

acordurilor OMC. 

ALTE DOMENII  

În urma analizei efectuate de către Comisie, a consultării prealabile cu Comitetul pentru 

politică comercială și în conformitate cu tratatele UE, acordul poate include dispoziţii privind 

alte domenii legate de comerț și investiții pentru care ambele părţi şi-ar exprima interesul în 

cursul negocierilor. 

 

IV. CADRUL INSTITUȚIONAL GENERAL 

 

Acordul ar trebui să includă dispoziții privind structura instituțională, care să se bazeze pe 

dispozițiile și practica existente și să le dezvolte și mai mult. 

 

Consiliul de asociere ar trebui să își păstreze rolul de organism de cel mai înalt nivel al 

acordului modernizat, care este responsabil de monitorizarea generală a punerii sale în 

aplicare. Se sugerează adaptarea periodicității reuniunilor Consiliului, pe baza acordului 

părților. 

 

Comitetul de asociere ar trebui să își păstreze rolul esențial pe care îl are în asigurarea punerii 

în aplicare a acordului. Acordul ar trebui să identifice modalitățile prin care activitatea 

Comitetului de asociere să devină mai eficace, să promoveze sinergiile și să ofere mai mult 

dinamism, în ceea ce privește sarcina sa de a acorda asistență Consiliului de asociere în 

desfășurarea activităților sale. Pot fi instituite subcomitete și grupuri de lucru care să se ocupe 

de chestiuni specifice. 
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Acordul ar trebui să prevadă reuniuni pe teme de comerț ale Comitetului de asociere instituit 

în temeiul său („Comitetul de asociere pentru comerț”), pentru a monitoriza punerea în 

aplicare a dispozițiilor sale legate de comerț și investiții. Pot fi instituite, după caz, 

subcomitete, care s-ar ocupa de domenii specifice și care și-ar desfășura activitatea în baza 

cadrului pentru Comitetul de asociere pentru comerț. Comitetul de asociere pentru comerț ar 

trebui să raporteze Consiliului de asociere. 

 

Comitetul parlamentar de asociere ar trebui să își păstreze rolul și să constituie un for al 

cooperării interparlamentare dintre membrii Parlamentului European și ai Congresului 

Național al Chile. 

 

Comitetul consultativ comun ar trebui menținut, pentru a reprezenta opinia societății civile și 

a partenerilor sociali în ceea ce privește punerea în aplicare a noului acord. 

 

 

V. DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE 

 

Fără a aduce atingere mecanismului de soluționare a litigiilor instituit pentru comerț și pentru 

aspectele legate de comerț, acordul ar trebui să includă dispoziții care să abordeze 

eventualitatea neîndeplinirii obligațiilor prevăzute de acord, care să prevadă inclusiv 

posibilitatea suspendării parțiale sau integrale a acordului în cazul încălcării unor elemente 

esențiale ale acestuia. Nicio dispoziție a acordului nu ar trebui să aducă atingere legislației UE 

privind accesul publicului la documente oficiale.  


