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Unowocześnienie stosunków handlowych UE-
Chile
Obecnie stosunki między UE i Chile reguluje układ o stowarzyszeniu UE-Chile z 2002 r. UE chciałaby
zmodernizować jego filar handlowy, aby odpowiadał aktualnym wzorcom w strukturze światowego
handlu i ambitnym przepisom zawartym w nowszych umowach handlowych. Podczas sesji plenarnej
we wrześniu Parlament Europejski ma przyjąć zalecenia dotyczące przyszłych negocjacji w sprawie
tej modernizacji. Zwrócono się też do PE o zgodę na zawarcie oddzielnej umowy między UE i Chile o
handlu produktami ekologicznymi oraz trzeciego dodatkowego protokołu do układu o
stowarzyszeniu w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE.

Aktualizacja układu o stowarzyszeniu UE-Chile z 2002 r.
Choć układ o stowarzyszeniu przyczynił się do zwiększenia wartości wymiany handlowej między UE i Chile z
7,7 mld EUR w 2003 r. do 15,9 mld EUR w 2016 r., przy czym w przypadku usług jej wartość wyniosła 5,8 mld
EUR w 2015 r., z badania przeprowadzonego w 2017 r. wynika, że w ujęciu względnym w handlu
dwustronnym nastąpił spadek na korzyść stron trzecich. Unowocześnienie istniejących preferencji
handlowych i dodanie nowych obszarów do filara handlu mają uwolnić niewykorzystany potencjał układu o
stowarzyszeniu. Dobrym przykładem jest tu rozdział dotyczący inwestycji, który zastępuje dwustronne
umowy inwestycyjne między 17 państwami członkowskimi UE i Chile.

Zawarcie umowy UE-Chile o handlu produktami ekologicznymi
Ta umowa dwustronna „nowej generacji” dotycząca uznawania w handlu produktami ekologicznymi, która
jest pierwszym tego rodzaju porozumieniem zawartym z krajem Ameryki Łacińskiej, została podpisana w
dniu 27 kwietnia 2017 r., a jej formalne zawarcie wymaga zgody PE. UE i Chile będą wzajemnie uznawać
równoważność swoich zasad oraz kontroli ekologicznej produkcji żywności. Jeżeli chodzi o UE, umowa
obejmie produkty ekologiczne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 11 lipca 2017 r. Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) przyjęła 32 głosami za, przy 2 głosach
przeciw i 5 głosach wstrzymujących się, projekt sprawozdania w sprawie modernizacji filara handlowego
układu o stowarzyszeniu (2017/2057(INI)) przygotowany przez sprawozdawczynię Inmaculadę Rodríguez-
Piñero Fernández (S&D, Hiszpania). Zawiera on szereg zaleceń, np. ambitne dążenie do ulepszeń w dostępie
do rynku w liniach taryfowych w handlu towarami, przy jednoczesnym poszanowaniu produktów wrażliwych,
oraz dalsze otwarcie zamówień publicznych, w tym na szczeblu niższym niż krajowy. Ponadto
zaproponowano w nim dalszą liberalizację sektora usług, a zarazem podkreślono potrzebę zachowania prawa
rządów do regulowania usług publicznych w interesie publicznym. Inną propozycją jest uczynienie wspólnych
wartości społecznych, środowiskowych i politycznych głównym elementem procesu aktualizacji oraz
wprowadzenie horyzontalnej klauzuli praw człowieka odnoszącej się do całego układu o stowarzyszeniu. W
sprawozdaniu zaproponowano też oddzielne rozdziały dotyczące mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP), inwestycji, handlu i zrównoważonego rozwoju, zawierające wiążące i
możliwe do wyegzekwowania przepisy oraz ewentualne kary za ich nieprzestrzeganie, a także rozdziały
dotyczące handlu i równouprawnienia płci z jasnymi i wymiernymi celami. Oprócz tego poparto w nim
stosowanie nowego systemu trybunałów inwestycyjnych oraz zamiar zawarcia dwóch odrębnych umów, z
rozróżnieniem na porozumienie w sprawie handlu i inwestycji w ramach wyłącznych kompetencji UE oraz
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porozumienie dotyczące kwestii, w których UE i państwa członkowskie dzielą się kompetencjami. Projekt
zalecenia w sprawie handlu produktami ekologicznymi (2016/0383 (NLE)) przygotowany przez tę samą
sprawozdawczynię komisji INTA przyjęto w dniu 11 lipca 2017 r. 29 głosami za, przy 7 głosach przeciw i 2
głosach wstrzymujących się. Projekt zalecenia w sprawie protokołu do układu o stowarzyszeniu (2017/0042
(NLE)) przygotowany przez tę samą sprawozdawczynię komisji INTA przyjęto w dniu 30 sierpnia 2017 r. 33
głosami za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.
Zalecenia w sprawie zgody PE na umowę UE-Chile o handlu
produktami ekologicznymi (2016/0383(NLE)) i Trzeci
protokół dodatkowy do układu o stowarzyszeniu
(2017/0042(NLE)); Komisja przedmiotowo właściwa: INTA;
Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
(S&D, Hiszpania).
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