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Fråga för muntligt besvarande O-000148/2013 

till kommissionen 
Artikel 115 i arbetsordningen 

Vital Moreira, María Auxiliadora Correa Zamora 
för utskottet för internationell handel 

Angående: EU-Chile: Handels- och handelsrelaterade frågor i avtalet om upprättandet av en 
associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 
Republiken Chile, å andra sidan (AA) 

Associeringsavtalet med Chile undertecknades den 18 november 2002 och började tillämpas fullt ut 
den 1 mars 2005. Det innehåller bestämmelser om ekonomiskt samarbete och ett frihandelsavtal (del 
IV) som har tillämpats provisoriskt från den 1 februari 2003. Under dessa tio år har Chile visat sig vara 
en stark och pålitlig handelspartner, och handeln med varor och tjänster liksom investeringar har ökat 
avsevärt. Landet är medlem i WTO, OECD, Stillahavsalliansen, Trans-Pacific Partnership (TPP) och 
deltar i förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster.  

Under det femte toppmötet EU−Chile i november 2012 enades parterna om att undersöka 
möjligheterna att modernisera associeringsavtalet efter tio års tillämpning. Den nuvarande 
handelspelaren är bred och heltäckande och går utöver WTO-åtagandena. Kommissionen underströk 
dock att det kan vara inaktuellt i jämförelse med de frihandelsavtal som EU nyligen undertecknade 
med Latinamerika eller som är under förhandling. I detta sammanhang har båda parter inlett 
diskussioner för att försöka skapa konvergens om hur man kan gå vidare mot ett resultat som alla är 
nöjda med. För att parlamentet bättre ska förstå det nuvarande läget begär man följande av 
kommissionen: 

1. Kan kommissionen tillhandahålla en övergripande och aktuell utvärdering av genomförandet av de 
bestämmelser i associeringsavtalet som rör handel, ekonomi och finansiella frågor?  

2. Vilka skulle de ömsesidiga fördelarna vara av en modernisering av handelspelaren? Kan 
kommissionen i detta avseende tillhandahålla specifik information om det chilenska icke-officiella 
dokumentet om moderniseringen av associeringsavtalet? Skulle kommissionen föredra att 
tillämpa en bredare strategi som kräver ett nytt mandat, att genomföra en sektorsvis översyn eller 
att aktivera utvecklingsklausulen?  

3. Är kommissionen nöjd med den nuvarande täckningen av immateriella rättigheter, 
varumarknader, icke-tariffära handelshinder, sanitära och fytosanitära åtgärder och 
ursprungsregler?  

4. Kan kommissionen förutse hur Chiles regionala ekonomiska integration kommer att inverka på 
handelsförbindelserna?  

5. Vilka åtgärder har vidtagits vad gäller ekonomiskt samarbete och vilka synergier kan ha betydelse 
för europeiska små och medelstora företag samt industrier?  

6. Har det på något vis brustit i det faktiska inrättandet av den gemensamma rådgivande kommitté 
som avses i artikel 10?   

7. Hur kommer kommissionen att stärka kapitlet om hållbar utveckling och andra bestämmelser om 
mänskliga rättigheter?  

8. Hur kommer kapitlet om finansiella tjänster att förbättras så att det stämmer bättre överens med 
gällande EU-lagstiftning om övervakning av bank- och skuggbanksystemet?  
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