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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu č.
3 uvedené dohody o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu č. 3 uvedené dohody o definici pojmu
„původní produkty“ a metodách správní spolupráce, má dočasně zmírnit platná pravidla původu obsažená v protokolu č. 3 dohody o přidružení. Tato iniciativa je navržena za
účelem podpory Jordánska během uprchlické krize. Zmírnění pravidel původu se má vztahovat na omezený počet produktů, na nichž má Jordánsko zájem, a bude k dispozici
producentům jako alternativa ke stávajícím pravidlům. V první fázi by se na zmírnění pravidel vztahovaly určité podmínky týkající se místa produkce, tedy určitých rozvojových zón
a průmyslových oblastí v Jordánsku, a dále týkající se využití části pracovních sil tvořených syrskými uprchlíky v příslušných produkčních zařízeních (jejich podíl by na počátku byl
nejméně 15 % a počínaje třetím rokem by se zvýšil na 25 %). Ve druhé fázi, jakmile Jordánsko dosáhne cíle vytvořit přibližně 200 000 pracovních míst pro syrské uprchlíky,
rozšířila by se možnost využívat alternativní pravidla původu na všechny producenty v Jordánsku.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Výroční zpráva o provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě, Výroční zpráva o provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou je čtvrtou výroční zprávou o provádění dohody podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se provádí ustanovení o dvoustranných ochranných opatřeních dohody o volném obchodu
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou. Podle čl. 13 uvedeného nařízení zveřejňuje Komise výroční zprávu o uplatňování a provádění dohody. V
souladu s čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení je také stanoveno, že Komise je každý rok povinna předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o aktualizovaných statistikách dovozu
produktů z Koreje v citlivých odvětvích a v odvětvích, na něž bylo rozšířeno sledování. Tato zpráva zahrnuje údaje požadované podle obou ustanovení nařízení. Analýza
dvoustranných obchodních toků obsažená ve zprávě je založena na porovnání údajů za čtvrtý rok provádění dohody (červenec 2014 – červen 2015) s obdobím 12 měsíců před
nabytím účinnosti dohody. Ze zprávy vyplývá, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou funguje velmi dobře. Vývoz zboží z EU do Koreje vzrostl o 55 % oproti 12 měsíčnímu
období předtím, než nabyla dohoda účinku. Zvýšil se i vývoz z Koreje do EU, byť v menší míře. Obchod se službami v roce 2014 také oproti předchozímu roku vzrostl o 11 % v
případě vývozu z EU do Koreje a o 4 % v případě dovozu z Koreje do EU.
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