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Fișă rezumat 

Evaluare a impactului referitoare la Recomandarea de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii 
negocierilor în vederea modernizării acordului de asociere UE-Chile 

A. Necesitatea unei acțiuni 

De ce? Care este problema abordată?  
 

Comunicarea Comisiei „Comerț pentru toți” stabilește noua abordare a politicii comerciale a UE. Obiectivul 
acestei abordări este ca politica comercială a UE să fie mai eficace în obținerea de rezultate economice, să fie 
mai transparentă și să nu se bazeze doar pe interese economice, ci și pe valori. Aceste obiective globale includ 
dezvoltarea comerțul și dezvoltarea durabilă, facilitarea schimburilor comerciale și a investițiilor în ceea ce 
privește IMM-urile și includerea în acordurile bilaterale a unor dispoziții moderne în materie de protecție a 
investițiilor. Aceste elemente lipsesc din partea referitoare la comerț a Acordului de asociere UE-Chile existent 
(Acordul de liber schimb UE-Chile, denumit în continuare „ALS UE-Chile”), motiv care a stat la baza inițiativei de 
a moderniza ALS-ul UE-Chile, care se numără printre inițiativele prezentate în comunicarea Comisiei „Comerț 
pentru toți”.  
  
Un alt motiv l-a constituit faptul că întreprinderile UE se confruntă cu anumite probleme în Chile. La 
paisprezece ani de la intrarea sa în vigoare, ALS-ul UE-Chile nu abordează în mod corespunzător anumite 
aspecte importante ale comerțului și investițiilor. Faptul că în practică nu se oferă acces pe piață în sectoarele 
agriculturii, serviciilor și achizițiilor publice, precum și faptul că unele dispoziții în materie de reguli nu mai sunt de 
actualitate (de exemplu, regulile de origine sunt depășite, barierele netarifare nu au fost eliminate pe deplin, 
dispozițiile privind drepturile de proprietate intelectuală sunt limitate) nu permit fructificarea întregului potențial al 
relațiilor comerciale și de investiții bilaterale. În plus, comerțul și investițiile bilaterale ale UE cu Chile trebuie să 
facă față unei concurențe sporite din partea țărilor din afara UE (în special a Chinei), ca urmare a faptului că 
Chile a fost extrem de activă în ultimii ani în ceea ce privește încheierea de ALS-uri cu alți parteneri comerciali.  
  

Ce rezultate se așteaptă de la această inițiativă?  
 

Se așteaptă ca inițiativa:  
(i) să îmbunătățească accesul pe piață al bunurilor, serviciilor și investițiilor (inclusiv prin acces la achizițiile publice);  
(ii) să asigure un cadru unic eficace de protecție a investițiilor pentru toate investițiile UE, care să fie pus în 
aplicare printr-un sistem jurisdicțional în materie de investiții;  
(iii) să asigure un nivel ridicat de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și extinderea 
protecției oferite de indicațiile geografice pentru produsele alimentare;  
(iv) să consolideze dialogul și cooperarea privind cadrele de reglementare și practicile administrative, pentru a 
îmbunătăți coerența în materie de reglementare; și 
(v) să contribuie la obiectivul comun de promovare a dezvoltării durabile, prin includerea de dispoziții în materie 
de comerț în ceea ce privește munca și mediul. Acest lucru va contribui la promovarea unei creșteri inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii, la crearea de oportunități de angajare și la creșterea nivelului de bunăstare.  
 

Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE?  
 

Această intervenție în materie de politică are un obiectiv principal, ce implică acțiuni în două direcții: 
îmbunătățirea condițiilor pentru stimularea comerțului și a investițiilor dintre UE și Chile, prin abordarea 
deficiențelor ALS-ului existent, și extinderea domeniului de aplicare al ALS-ului, pentru a ține seama de 
obiectivele generale ale politicii comerciale a UE, astfel cum sunt prevăzute în comunicarea „Comerț pentru toți”. 
În temeiul articolului 3, coroborat cu articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
numai UE poate negocia acorduri comerciale. În temeiul articolului 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE), principiul subsidiarității nu se aplică în domeniile care sunt de competența exclusivă a UE. 
 

B. Soluții 

Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există sau nu o 
opțiune preferată? De ce?  
 

Au fost analizate și comparate impacturile a trei opțiuni de politică: 
 

1. Neefectuarea niciunei modificări a politicii (scenariul de referință). Acest lucru nu numai că nu ar duce la 
atingerea obiectivelor, dar ar crea și riscul înregistrării unei anumite deteriorări a relației comerciale 
bilaterale. 
 

2. Revizuirea parțială a ALS-ului utilizând clauzele de revizuire sectorială din ALS-ul existent în ceea ce 
privește agricultura și serviciile. Discuțiile purtate cu Chile în perioada 2006 - 2010 au dovedit că 
această abordare nu este fezabilă. În plus, nu ar putea duce la atingerea unor obiective mai ample ale 
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politicii comerciale a UE. Prin urmare, această opțiune nu a fost abordată mai detaliat în analiza 
efectuată în cadrul evaluării impactului. 
 

3. O modernizare amplă a ALS-ului, ce ar implica purtarea de negocieri cu privire la o gamă largă de 
aspecte pe care ambele părți doresc să le abordeze [așa cum reiese din exercițiul de evaluare 
preliminară efectuat împreună cu Chile (finalizat în ianuarie 2017)]: accesul pe piață în sectorul agricol, 
comerțul cu servicii, investițiile, barierele tehnice din calea comerțului, drepturile de proprietate 
intelectuală, achizițiile publice, facilitarea comerțului, concurența, dispoziții specifice pentru IMM-uri, 
precum și comerțul și dezvoltarea durabilă. Această opțiune a luat în considerare două subscenarii 
posibile: unul prudent, iar altul mai ambițios.  
 

Opțiunea preferată a UE ar fi modernizarea amplă a ALS-ului UE-Chile, așa cum a demonstrat analiza efectuată 
în cadrul evaluării impactului. 

Cine ce opțiune susține?  
 

Comisia și Chile sprijină modernizarea amplă a ALS. Acest lucru concordă cu rezultatul exercițiului de evaluare 
preliminară, conform căruia ambele părți sunt extrem de interesate în efectuarea unui proces de modernizare 
amplă și ambițioasă. Trebuie remarcat faptul că numai unul dintre respondenții la consultarea publică 
(o întreprindere din domeniul producției alimentare) a fost împotriva acestei opțiuni, în timp ce aproape toate 
opiniile exprimate au sprijinit-o. În fine, această opțiune este coerentă cu politica UE și a Chile de a negocia un 
ALS modern și cuprinzător. 
 

C. Impacturile opțiunii preferate 

Care sunt beneficiile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune preferată)?  
 

Opțiunea de politică preferată are un impact economic global pozitiv asupra UE și Chile. Se estimează că 
această opțiune va duce la o creștere a PIB-ului real de aproape 0,002 % pentru UE și de 0,175 % pentru Chile 
pe termen lung. Creșterea nivelului de bunăstare pe termen lung ar urma să fie de 718 milioane EUR pentru UE 
și de 534 de milioane EUR pentru Chile. Este probabil ca impacturile sociale (în special în materie de salarii și 
de ocupare a forței de muncă) să fie ușor pozitive atât în UE, cât și în Chile. Efectele globale asupra drepturilor 
economice și sociale ale omului (nivel de trai adecvat, dreptul la muncă, drepturi legate de muncă și abolirea 
muncii copiilor) ar urma să fie pozitive. 
 

Care sunt costurile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune preferată)?  
 

Încheierea unui acord de liber schimb modernizat și cuprinzător între UE și Chile ar putea avea un impact 
negativ limitat asupra mediului în Chile și unul aproape neglijabil în UE. În acest context, ar trebui remarcat 
faptul că ALS-ul modernizat ar urma să includă un capitol privind comerțul și dezvoltarea durabilă care ar putea 
contribui la reducerea unui astfel de efect negativ potențial. Continuarea liberalizării comerțului ar putea duce la 
unele cazuri tranzitorii de șomaj în anumite sectoare din Chile (ca urmare a realocării resurselor între sectoarele 
care se contractă și cele care înregistrează o creștere). 
 

Care va fi impactul asupra societăților, IMM-urilor și microîntreprinderilor?  
 

IMM-urile ar avea de câștigat de pe urma unei modernizări ample a ALS-ului UE-Chile în mai multe privințe: 
reducerea costurilor legate de barierele netarifare, simplificarea procedurilor vamale și a regulilor de origine, 
consolidarea cooperării în materie de reglementare, precum și creșterea convergenței cu standardele 
internaționale. În plus, acordul ar urma să includă dispoziții care să vizeze îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
informații și creșterea transparenței. 
 

Vor exista impacturi semnificative asupra bugetelor și administrațiilor naționale? 
 

Nu se preconizează ca ALS-ul modernizat să aibă vreun impact semnificativ asupra bugetelor și 
administrațiilor naționale. Impactul asupra bugetului UE, cauzat de pierderea veniturilor tarifare, ar fi de 
aproximativ 3,87 milioane EUR, sumă calculată pe baza valorii estimate a veniturilor care ar urma să fie obținute 
din taxe în 2025. 
 

Vor exista și alte impacturi semnificative?  
 

Nu. 
 

D. Măsuri subsecvente 

Când va fi revizuită politica?  
 

După încheierea, intrarea în vigoare și punerea în aplicare a ALS-ului modernizat, acesta ar urma să fie 
monitorizat cu ajutorul indicatorilor de monitorizare. Efectuarea de consultări periodice cu părțile interesate ar 
urma să asigure o monitorizare efectivă a punerii în aplicare a acordului. ALS-ul ar urma să fie evaluat la un 
interval suficient de mare de la intrarea sa în vigoare, astfel încât să se asigure disponibilitatea unor date 
relevante. 
 

 


