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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. CONTEXT 

• Temeiurile și obiectivele propunerii 

Chile a fost prima țară din America de Sud care a încheiat un acord de asociere cu UE 

(„acordul”). Acordul, care include dispoziții politice, de cooperare și comerciale, a fost aplicat 

cu titlu provizoriu de la 1 februarie 2003. Acordul a intrat în vigoare la 1 martie 2005.  

Punerea în aplicare a acordului a înregistrat progrese corespunzătoare și cadrul instituțional al 

acestuia este pe deplin funcțional. Acordul a contribuit la întărirea relațiilor dintre UE și Chile 

(„părțile”) și a deschis calea către definirea unor noi domenii de cooperare și instituirea de noi 

dialoguri în materie de politici. În ceea ce privește chestiunile comerciale, acordul include un 

acord de liber schimb, care a contribuit la o creștere puternică a comerțului bilateral și a 

investițiilor bilaterale. 

În cursul unei reuniuni în marja reuniunii la nivel înalt UE-CELAC care a avut loc la 

Santiago, în perioada 26-27 ianuarie 2013, liderii din UE și Chile au convenit asupra faptului 

că ar trebui să analizeze opțiunile de modernizare a acordului după 10 ani de punere în 

aplicare a acestuia. În aprilie 2015, cea de a 6-a reuniune a Consiliului de asociere UE-Chile a 

aprobat instituirea unui grup de lucru comun („grupul”) privind modernizarea acordului. 

Obiectivul grupului era de a efectua un studiu preliminar, prin evaluarea nivelului de ambiție 

pentru inițierea de negocieri în vederea modernizării acordului în toate domeniile. Grupul a 

creat două subgrupuri: unul responsabil cu chestiunile politice și cooperarea, iar celălalt 

responsabil cu schimburile comerciale. Subgrupurile și-au încheiat activitatea cu ocazia celei 

de a 14-a reuniuni a Comitetului de asociere UE-Chile, care a avut loc la 31 ianuarie 2017.  

Un acord modernizat ar trebui să definească relațiile UE-Chile prin înglobarea chestiunilor 

politice, de securitate, de cooperare sectorială și comerciale. Principalul obiectiv de politică 

este de a aprofunda relațiile UE-Chile prin stabilirea unui nou text cuprinzător care să 

înlocuiască acordul existent, pentru a extinde domeniul său de aplicare actual și pentru a 

reflecta noile provocări bilaterale și mondiale politice și economice. Procesul de modernizare 

ar trebui, pe baza experienței acumulate ca urmare a punerii în aplicare a acordului actual, să 

ia în considerare aprofundarea procesului de integrare în UE și aderarea noilor state membre 

ale UE, precum și evoluția rolului UE și al Chile pe scena internațională. 

În ceea ce privește chestiunile comerciale s-au înregistrat, de asemenea, evoluții majore în 

materie de politică comercială la nivel mondial, iar părțile au încheiat acorduri foarte 

ambițioase și cuprinzătoare cu parteneri terți, care depășesc cu mult dispozițiile Acordului de 

liber schimb dintre UE și Chile.  

Discuțiile pregătitoare care au avut loc în cadrul grupului au contribuit la definirea unei serii 

de parametri de care procesul de modernizare ar trebui să țină seama. În ceea ce privește 

partea referitoare la politică și la cooperare, grupul a contribuit la ajungerea la o înțelegere 

inițială asupra posibilei structuri a noului acord și a posibilului domeniu de aplicare al 

acestuia. Grupul a contribuit, de asemenea, la identificarea unor potențiale domenii de interes 

comun pentru viitoarea cooperare, punând accentul pe continuarea cooperării internaționale 

dintre UE și Chile în cadrul Agendei 2030 și pe îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă.  
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În ceea ce privește chestiunile comerciale, studiul preliminar a reflectat domeniul de aplicare 

și nivelul de ambiție pe care părțile l-ar putea atinge în cadrul unei modernizări cuprinzătoare 

a părții comerciale a acordului. Acest studiu a confirmat obiectivul comun de a moderniza în 

mod ambițios cadrul pentru relațiile bilaterale comerciale și de investiții, pe baza actualului 

acord și depășind angajamentele asumate în calitate de membri ai OMC. Negocierile ar trebui 

să se desfășoare ținând seama de cele mai recente acorduri comerciale negociate și încheiate 

de către părți, precum și de necesitatea de a asigura complementaritatea și coerența cu aceste 

negocieri și acorduri. 

Un acord modernizat ar trebui, prin urmare, să prevadă cel mai ridicat nivel posibil de 

liberalizare a comerțului cu mărfuri, a serviciilor și a investițiilor, precum și a accesului la 

achizițiile publice. Acest acord ar trebui să garanteze un nivel ridicat de protecție și de 

asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv în materie de indicații 

geografice. De asemenea, acesta ar trebui să extindă domeniul de aplicare al dispozițiilor 

comerciale existente în ceea ce privește abordarea barierelor netarifare și alte aspecte legate 

de reglementare și bazate pe norme. Un acord modernizat ar trebui să asigure dreptul părților 

de a urmări obiective legitime de politică publică în toate domeniile relevante. Acesta ar 

trebui, de asemenea, să permită înregistrarea de progrese în ceea ce privește alte chestiuni 

cum ar fi comerțul și dezvoltarea durabilă, comerțul și aspectele de gen, precum și comerțul și 

IMM-urile.  

• Coerența cu dispozițiile deja existente în domeniul de politică vizat 

Recomandarea este conformă cu Strategia globală pentru politica externă și de securitate a 

Uniunii Europene, care prevede, printre altele, o aprofundare a relațiilor cu America Latină și 

zona Caraibilor prin încheierea de parteneriate bilaterale. 

Recomandarea este conformă cu comunicarea intitulată „Comerț pentru toți - Către o politică 

comercială și de investiții mai responsabilă”, care subliniază necesitatea de a duce mai 

departe relațiile bilaterale ale UE pentru a crea locuri de muncă și a genera creștere economică 

prin eliminarea barierelor din calea comerțului și a investițiilor într-un mod cuprinzător, 

asigurând, în același timp, nivelul ridicat al UE de protecție socială și a mediului și realizarea 

altor obiective de politică, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și nevoile specifice 

ale IMM-urilor. Comunicarea intitulată „Comerț pentru toți” a subliniat faptul că, după 

finalizarea cu succes a studiului preliminar, Comisia va solicita directive de negociere pentru 

modernizarea acordului. 

• Coerența cu alte domenii de politică a Uniunii 

Recomandarea este conformă cu Agenda schimbării, adoptată în 2011, ca bază pentru politica 

de dezvoltare a UE față de țările terțe. În acest context, Chile a ieșit din categoria țărilor 

beneficiare ale asistenței acordate de UE pentru cooperarea bilaterală acordată și s-au căutat 

noi formule de cooperare internațională pe baza Consensului european privind dezvoltarea și 

a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

2. TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE 

• Temeiul juridic 

Recomandarea se întemeiază pe articolul 218 alineatele (3) și (4) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 
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• Subsidiaritatea (în cazul competențelor neexclusive)  

Scopul acordului este de a moderniza asocierea existentă dintre UE și Chile. Prin urmare, 

acțiunea ar trebui să se desfășoare la nivelul UE. 

 

Politica comercială comună este menționată printre domeniile de competență exclusivă a 

Uniunii prevăzute la articolul 3 din TFUE și, în temeiul articolului 5 alineatul (3) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, principiul subsidiarității nu se aplică în 

domeniile de competență exclusivă.  

• Proporționalitatea 

Recomandarea de decizie a Consiliului de autorizare a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Înaltul Reprezentant”) să negocieze 

un acord modernizat cu Chile nu depășește ceea ce este necesar sau adecvat pentru atingerea 

obiectivelor de politică. 

În ceea ce privește chestiunile comerciale, în conformitate cu principiul proporționalității, au 

fost analizate toate opțiunile rezonabile în materie de intervenții de politică, pentru a evalua 

eficacitatea probabilă a unor astfel de intervenții de politică, după cum se descrie în detaliu în 

raportul de evaluare a impactului. 

• Alegerea instrumentului 

Decizie a Consiliului Uniunii Europene. 

3. REZULTATE ALE EVALUĂRILOR EX POST, CONSULTĂRILOR 

PĂRȚILOR INTERESATE ȘI EVALUĂRII IMPACTULUI 

• Evaluările ex post/verificarea adecvării legislației existente 

O evaluare ex post privind impactul economic al părții comerciale a acordului a fost efectuată 

de un consultant extern în 2012. Mai multe detalii sunt furnizate în raportul de evaluare a 

impactului atașat la prezenta recomandare. 

• Consultările părților interesate 

În perioada 8 iunie-8 septembrie 2016, Comisia a efectuat o consultare publică online, care a 

fost publicată pe site-ul web al Direcției Generale Comerț (DG TRADE) și pe „EU Survey” 

(instrumentul Comisiei pentru consultări publice online). Părțile interesate au fost invitate să 

răspundă la întrebări care au acoperit o gamă largă de teme privind comerțul și investițiile 

dintre UE și Chile. Rezumatul răspunsurilor la consultarea publică este atașat la raportul de 

evaluare a impactului și răspunsurile părților interesate au fost publicate pe site-ul web al 

DG TRADE. 

• Obținerea și utilizarea expertizei 

Un consultant extern a fost însărcinat să efectueze o analiză ex ante privind impactul potențial 

al modernizării părții comerciale a acordului. Acest studiu extern este anexat la raportul de 

evaluare a impactului. 
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• Evaluarea impactului 

S-a efectuat o evaluare a impactului cu privire la modernizarea părții comerciale a acordului. 

Raportul de evaluare a impactului și fișa rezumativă a acestuia, precum și avizul pozitiv al 

Comitetului de analiză a reglementării sunt atașate la prezenta recomandare. 

În plus față de evaluarea impactului, o evaluare independentă a impactului asupra dezvoltării 

durabile va analiza potențialele efecte economice, sociale, în materie de drepturi ale omului și 

de mediu ale părții comerciale a acordului modernizat. Această evaluare va fi efectuată de 

consultanți externi în paralel cu desfășurarea negocierilor și se va baza pe o vastă consultare 

permanentă a părților interesate, în special a societății civile. Evaluarea impactului asupra 

dezvoltării durabile va fi finalizată înainte de parafarea acordului modernizat, iar constatările 

sale vor contribui la procesul de negociere. 

• Adecvarea reglementărilor și simplificarea 

IMM-urile ar trebui să beneficieze de noi oportunități în materie de schimburi comerciale și 

de reducerea costurilor ca urmare a liberalizării comerțului, de cadrul juridic consolidat, 

precum și de dispozițiile menite să îmbunătățească procedurile vamale și să sporească 

transparența în materie de reglementare. Raportul de evaluare a impactului conține informații 

detaliate privind potențialele efecte asupra părților interesate și a sectoarelor economice. 

• Drepturile fundamentale 

UE va căuta să includă clauze specifice privind democrația, statul de drept, drepturile omului 

și libertățile fundamentale, care trebuie să fie definite ca elemente esențiale ale acordului.  

Raportul de evaluare a impactului privind modernizarea părții comerciale a acordului 

abordează chestiunile legate de drepturile fundamentale din perspectiva aspectelor sociale, de 

mediu și în materie de drepturi ale omului. De exemplu, conform politicii consacrate a UE, 

partea comercială a unui acord modernizat ar trebui să conțină un capitol privind comerțul și 

dezvoltarea durabilă.  

4. IMPLICAȚII BUGETARE 

Partea comercială a unui acord modernizat va avea un impact negativ limitat asupra 

bugetului UE sub formă de taxe vamale ca urmare a liberalizării tarifelor. Se preconizează 

efecte pozitive indirecte în ceea ce privește sporirea resurselor legate de taxa pe valoarea 

adăugată și venitul național brut. 

5. ELEMENTE DIVERSE 

• Planurile de implementare și mecanismele de monitorizare, evaluare și 

raportare 

În conformitate cu angajamentul asumat în cadrul comunicării din 2015 intitulate „Comerț 

pentru toți – Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă”, se va efectua o 

evaluare ex post aprofundată a efectelor părții comerciale a acordului modernizat după ce 

acesta a fost în vigoare suficient timp pentru a putea dispune de date semnificative. Raportul 

de evaluare a impactului atașat conține informații detaliate privind mecanismele de 

monitorizare și evaluare preconizate.  
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• Documentele explicative (în cazul directivelor) 

Nu se aplică. 

• Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii 

Nu se aplică. 

 Aspecte procedurale 

Echipa de negociere va fi compusă din Comisie și din Înaltul Reprezentant. 

În conformitate cu articolul 218 alineatul (4) din TFUE, se sugerează desemnarea de către 

Consiliu a unui comitet special, negocierile trebuind să se desfășoare în consultare cu acesta. 

Grupul de lucru pentru America Latină și Caraibi va fi consultat cu privire la părțile politice și 

în materie de cooperare ale acordului modernizat. Comitetul pentru politică comercială va fi 

consultat cu privire la părțile din acordul modernizat legate de comerț.  

 

Parlamentul European va fi informat în toate etapele procedurii, în conformitate cu 

articolul 218 alineatul (10) din TFUE.  

 

Structura exactă a acordului va fi stabilită în lumina unei evaluări suplimentare a 

Avizului 2/15 al Curții de Justiție. 

 

Comisia și Înaltul Reprezentant vor informa Chile cu privire la normele interne ale UE în 

materie de transparență și cu privire la accesul Consiliului Uniunii Europene și al 

Parlamentului European la documentele de negociere. 

 

Comisia și Înaltul Reprezentant salută faptul că membrii Consiliului Uniunii Europene 

stabilesc din ce în ce mai des din timp dialoguri cu parlamentele naționale privind negocierile 

comerciale în conformitate cu practicile lor instituționale. Comisia și Înaltul Reprezentant îi 

încurajează pe membrii Consiliului Uniunii Europene să facă același lucru în ceea ce privește 

prezenta recomandare de decizie a Consiliului, ținând seama în mod corespunzător de 

Decizia 2013/488/UE a Consiliului. 

 

Comisia și Înaltul Reprezentant recomandă ca directivele de negociere să fie făcute publice 

imediat după adoptarea acestora. 

 

Prezenta recomandare de decizie a Consiliului va fi neclasificată atunci când directivele de 

negociere din anexă vor fi eliminate din recomandare. 
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Recomandare comună de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

de autorizare a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate să deschidă negocieri și să negocieze un acord de asociere 

modernizat cu Republica Chile 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 218 alineatele (3) și (4), 

având în vedere recomandarea Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate („Înaltul Reprezentant”), 

ÎNTRUCÂT ar trebui deschise negocieri în vederea încheierii unui acord de asociere 

modernizat cu Chile („acordul”) pentru a înlocui Acordul de instituire a unei asocieri între 

Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Chile, pe 

de altă parte
1
, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

(1) Comisia și Înaltul Reprezentant sunt autorizați să negocieze, în numele 

Uniunii, un acord de asociere modernizat cu Chile („acordul”).  

(2) Comisia conduce echipa de negociere a Uniunii. 

Articolul 2 

Negocierile se desfășoară pe baza directivelor de negociere ale Consiliului prevăzute în anexa 

la prezenta decizie. 

Articolul 3 

Negocierile se desfășoară în consultare cu Grupul de lucru pentru America Latină și Caraibi al 

Consiliului. Comitetul pentru politică comercială este consultat cu privire la părțile legate de 

comerț ale acordului. 

Articolul 4 

Prezenta decizie și anexa sa vor fi făcute publice imediat după adoptarea acestora. 

                                                 
1 JO L 352 din 30.12.2002, p. 1. 
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Articolul 5 

Prezenta decizie se adresează Comisiei și Înaltului Reprezentant. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu, 

 Președintele 
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