
 



 

Az Európai Unió és Chile társulási 

megállapodást ír alá Brüsszelben 

++Az Európai Unió számtalan alkalommal nyitott az Európán 
kívüli térségek felé mind kereskedelmi mind gazdasági 
kapcsolatokat kezdeményezve. Különböző egyezmények és 
szerződések révén ajánlotta fel segítségnyújtását a fejlődő 
országoknak, és több alkalommal nyújtott segítséget 
valamilyen krízis elhárításában. 2002-ben egy dél-amerikai 
országnak nyílt meg az út, amikor is az Európai Unió Chilével 
2002. november 18-án társulási megállapodást írt alá. 

 



 

++A megállapodásnak több célja volt, többek között egy 
politikai és gazdasági társulás létrehozása az EU és Chile 
között. A szerződés nem csak gazdasági és kereskedelmi 
területeket érint, ugyanis tudományos, technológiai, 
társadalmi és kulturális vonatkozások is szerepet játszanak. A 
két fél közötti határozat zöld utat képezett a szerződés 
aláírásához és jóváhagyásához. 

++A dekrétum három fő pontból áll. Elsősorban a politikai 
párbeszéd áll a középpontban, majd ezt követi az 
együttműködés fontossága, és végül a kereskedelem foglalja 
el a 3. főszerepet. 

 



++A politikai párbeszéd pontosabban a demokratikus értékek 
előmozdítását és védelmét jelentette. A szerződés e pontjában 
megfogalmazták, hogy a felek rendszeresen üléseznek majd, 
egyeztetik álláspontjukat, együttműködnek kül- és 
biztonságpolitikai kérdésekben, majd közös javaslataikat és 
kezdeményezéseiket együtt képviselik és mutatják be a 
nemzetközi fórumokon.  A biztonságpolitika részét képezte 
továbbá a terrorizmus elleni szerepvállalás is. 

++A két fél együttműködést határozott meg az intézmények 
képességének erősítésében, a társadalmi fejlődés 
előmozdításában és termékeny együttműködést kívántak 
elérni, amit nem stagnáló állapotban képzeltek el, hanem 
fokozódó és fejlődő jelleggel. 

 



 

 

++A gazdasági együttműködéshez tartozott a szabványok, 
műszaki szabályok és megfelelőségértékelési eljárások 
ügyében való összefogás, ezenkívül a vámügyek, agrár- és 
vidéki ágazatok, egészségügy, növényvédelem, halászat és 
statisztika összehangolása. Az együttműködés érintette az 
ipart, a kis-és középvállalkozókat, a szolgáltatásokat, a 
környezetvédelmet, az energiát, a szállítást, az 
idegenforgalmat, a bányászatot, a beruházásfejlesztést, a 
fogyasztóvédelmet, az adatvédelmet, a makrogazdasági 
párbeszédet, a szellemi tulajdonjogokat és a közbeszerzést. 

 



 

 

++A nagyobb egységeken kívül együttműködést fogalmaztak 
meg a tudomány, a technológia, és az információs társadalom 
ügyében is, amely információcserét, kereskedelmi ösztönzést, 
képzést, közös projekteket tesz lehetővé. A szerződés nagy 
hangsúlyt fektetett a kultúrára, az oktatásra, és az 
audiovizualitásra.  Az edukáció javítása, és hozzáférhetősége 
a koncepciók között szerepelt, többek között a szegények és 
a fogyatékkal élők számára. A kultúra fejlesztése érdekében a 
fiatalokat célozták meg, képzésükkel igyekeztek megoldani a 
területeken fennálló nehézségeket. 

 



 

 

++A közigazgatás fejlesztését is kitűzték, és próbálták annak 
centralizációját redukálni, hogy minél több polgár igényét ki 
tudja elégíteni. Megoldásként a technikai segítségnyújtást, a 
tapasztalatok átadását, a tanulmányokat és a képzéseket 
jelölték ki. A társadalmi helyzet reformációja is az előtérbe 
került, többek között az emberi fejlődés előmozdításával, a nők 
szerepének növelésével, a munkaügyi kapcsolatok 
innovációjával, flexibilis egészségügyi rendszer kiépítésével, 
munkahelyteremtéssel. 

 

 



 

++A megállapodás 4. része foglalta magába a kereskedelmi 
ügyeket, amely egyben egy záradék is. Többek között az áruk 
és szolgáltatások kereskedelmének liberalizációját 
szorgalmazták, valamint a beruházási környezet javítását, a 
folyó fizetések és tőkemozgások szabad áramlását, a 
kormányzati beszerzési piacok megnyitását, a szellemi 
tulajdonjogok megóvását, a hatékony vitarendezési 
mechanizmus kialakítását. 

++Az egyezmény sikere érdekében egy Társulási Tanácsot 
hoztak létre, amely felügyelte a végrehajtást és a 
megvalósítást. A megállapodás 2005. március 1-jén lépett 
életbe. 



Források 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM%3Ar14015 

 

http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Negotiations/Sign_e.pdf 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=CELEX:22002A1230(01) 
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