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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките 

на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за 

асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една 

страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, за изменение на 

протокол 3 към посоченото споразумение относно определението на понятието 

„продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество  
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 

Правната уредба на двустранните търговски отношения между Европейския съюз 

(„ЕС“) и Хашемитско кралство Йордания („Йордания“) се съдържа в Споразумението 

за асоцииране между ЕС и Йордания („Споразумението за асоцииране“), което влезе в 

сила на 1 май 2002 г. Със Споразумението за асоцииране се създава зона за свободна 

търговия, в рамките на която Йордания се ползва с много широк преференциален 

достъп до пазара на ЕС, като само при много малък брой продукти не се ползва достъп 

до този пазар при безмитен и безквотен режим. Йордания обаче не успява да се 

възползва от този преференциален достъп и износът ѝ за ЕС остава трайно на ниско 

равнище. През периода 2012 — 2015 г. стойността на вноса от Йордания в ЕС е средно 

323 млн. евро. Това представлява едва 0,02 % от общия внос на стоки в ЕС. През 2014 г. 

ЕС представлява петата по важност дестинация за износа на Йордания (4,1 % от общия 

износ). 

Продължителният граждански конфликт в Сирия изправи региона пред сложно и 

сериозно хуманитарно предизвикателство, тъй като данните сочат, че над половината 

от сирийското население е принудително разселено, като няколко милиона са избягали 

през границата в съседни държави. Мащабът на разселването и продължаващият 

конфликт в Сирия имат драматични последици върху съседните приемащи държави, 

включително Йордания.  

Понастоящем в Йордания се намират 1,265 млн. сирийци, от които 639 000 са 

регистрирани от ВКБООН бежанци, което представлява около 20 процента от 

населението на страната отпреди кризата и е значително предизвикателство и тежест за 

държавата. Този приток на бежанци причини сериозен икономически шок и 

представлява потенциален източник на нестабилност. Напрежението в региона доведе 

до нарушаване на традиционните модели на търговия в Йордания, до по-малко на брой 

туристи и до колебания сред инвеститорите. Поради събитията в региона 

икономическият растеж спадна до 2,5 процента през 2015 г. —  равнище, което е 

недостатъчно, за да се постигне значим напредък в борбата с много високата 

безработица. 

От началото на сирийската криза ЕС заедно с други донори предоставят на Йордания 

значителна хуманитарна помощ и други видове помощ за развитие. Готовността на ЕС 

да увеличи подкрепата за Йордания в тези области беше потвърдена на 

международната конференция под надслов „Подкрепа за Сирия и региона“, която се 

проведе на 4 февруари 2016 г. в Лондон. ЕС заяви намерението си да консолидира 

подкрепата си за Йордания в рамките на пакт, който понастоящем е в процес на 

подготовка. 

Именно в този контекст Йордания представи на ЕС предложения за цялостен подход, 

чрез който кризата със сирийските бежанци да се превърне във възможност за развитие, 

която да предостави взаимни ползи както за Йордания, така и за сирийските бежанци. 

Тези предложения се основават на идеята за създаване на допълнителна заетост и други 

икономически възможности за сирийските бежанци в Йордания, заедно с предприемане 

от йорданските власти на мерки за насърчаване на инвестициите и улесняване на 

участието на бежанците в официалната икономика. Очаква се това да доведе до ползи 
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за цялата икономика на Йордания, както и за икономиката на Сирия след 

приключването на конфликта. Предложенията на Йордания се състоят от набор от 

практически мерки за привличане на инвестиции и генериране на икономическа 

дейност в определени зони на развитие в Йордания.  

В рамките на конференцията в Лондон Йордания заяви намерението си да позволи на 

сирийските бежанци да участват в официалния пазар на труда и изложи редица стъпки, 

които ще предприеме за постигане на целта за създаване на около 200 000 работни 

места за сирийските бежанци през следващите години. Като се има предвид, че според 

Световната банка работната сила в Йордания през 2014 г. е възлизала на около 1,78 

млн. души, този брой работни места ще представлява около 11 % от наличната в 

момента работна сила. 

Йордания се обръща към международната общност, и по-специално към ЕС, в търсене 

на подкрепа за усилията си в тази посока. Важен елемент от предложенията на 

Йордания, който е предназначен да допринесе за постигането на тази цел, е искането ѝ 

ЕС да облекчи приложимите в двустранната търговия преференциални правила за 

произход, за да привлече повече инвестиции в производствени дейности в страната, 

насочени към пазара на ЕС. Йордания е на мнение, че преференциалните правила за 

произход, предвидени в Споразумението за асоцииране, на практика представляват 

пречка пред развитието на търговските ѝ отношения с ЕС.  

Комисията разгледа искането на Йордания и предлага в отговор ограничена във 

времето целева инициатива в подкрепа на Йордания чрез улеснен достъп до пазара на 

ЕС под формата на временно облекчаване на правилата за произход, предвидени в 

протокол 3 към Споразумението за асоцииране.  

Това облекчаване се отнася до определен брой продукти, представляващи интерес за 

Йордания, и се предоставя на производители в Йордания като алтернатива на 

съществуващите правила. На първия етап облекчаването ще зависи от определени 

условия, с които се цели да се гарантира, че от него се възползват единствено 

износителите, които пряко допринасят за целта за осигуряване на допълнителна заетост 

на сирийските бежанци. Тези условия се отнасят до мястото на производство (в редица 

зони за развитие и промишлени зони, посочени от Йордания) и използването на 

определен процент сирийски бежанци сред работниците в съответните производствени 

обекти (най-малко 15 % в началото, като ще достигне до 25 % от третата година 

нататък).  

Алтернативните правила за произход, предоставени съгласно настоящото предложение, 

са идентични с прилаганите от ЕС по отношение на вноса от най-слаборазвитите 

държави в рамките на общата система за преференции (ОСП) и инициативата „Всичко 

освен оръжие“ (ВОО). За промишлените продукти това означава, че прагът за 

материали без произход, който може да се използва от износителите на Йордания с цел 

да се възползват от преференциално третиране в ЕС, ще се увеличи значително (общо 

до 70 % вместо сегашните 40 %). По отношение на облеклото тези облекчени правила 

се основават на принципа на единичната преработка, а не на принципа на двойната 

преработка. 

На втория етап, след като Йордания постигне определената по време на Лондонската 

конференция цел за създаване на около 200 000 работни места за сирийските бежанци, 

се предлага ЕС и Йордания допълнително да опростят тази мярка за подпомагане, като 

премахнат условията относно мястото на производство и използването на труда на 
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сирийски бежанци в съответните производствени обекти. По този начин реално би се 

разширила възможността за използване на алтернативните правила за произход, така че 

от нея да се ползват всички производители в Йордания, като признание за значителните 

усилия, които държавата е положила, за да осигури включването на такъв съществен 

дял от сирийските бежанци в официалния пазар на труда в цялата икономика. За да се 

извърши тази промяна, е необходимо ново решение на Комитета за асоцииране. 

Тази инициатива не е обхваната от програмата REFIT. 

• Съгласуваност със съществуващите разпоредби в областта на политиката 

Предложеното облекчаване на правилата за произход представлява временна дерогация 

от съществуващите правила за произход, приложими в двустранната търговия съгласно 

Споразумението за асоцииране. Тези правила са подобни на правилата за произход, 

приложими към преференциалната търговия между договарящите се страни по 

паневросредиземноморската зона (ПЕС). Идеята на инициативата е да се осигури ясна 

връзка с усилията за подпомагане на Йордания по време на настоящата бежанска криза 

и да се създадат допълнителни възможности за заетост за сирийските бежанци, 

пребиваващи в страната. В резултат на това потенциалните последствия за текущите 

преговори за актуализиране на преференциалните правила за произход, прилагани в 

контекста на ПЕС или по отношение на други държави, които може да поискат подобна 

дерогация на двустранна основа, са ограничени.  

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

• Правно основание и избор на инструмент 

В съответствие с член 39 от протокол 3 към Споразумението за асоцииране относно 

определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно 

сътрудничество, изменен с Решение № 1/2006 на Съвета за асоцииране ЕС—Йордания 

от 15 юни 2006 г., страните могат да изменят разпоредбите на протокола чрез 

съвместно решение на Комитета за асоцииране ЕС—Йордания. 

Правното основание за решението на Съвета е член 207, параграф 4, първа алинея във 

връзка с член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС).  

В съответствие с член 218, параграф 9 от ДФЕС „Съветът, по предложение на 

Комисията или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи 

и политиката на сигурност, приема решение за [...] установяване на позициите, които 

трябва да се заемат от името на Съюза в рамките на орган, създаден със споразумение, 

когато този орган има за задача да приема актове с правно действие, с изключение на 

актовете за допълнение или изменение на институционалната рамка на 

споразумението“. 

Предвидената в член 218, параграф 9 от ДФЕС процедура следва да се прилага, винаги 

когато са изпълнени условията в посочения член.  

• Пропорционалност 

Целта на предлаганата мярка е да се окаже подкрепа на Йордания във връзка с кризата 

със сирийските бежанци чрез осигуряване на стимули за допълнителни инвестиции, 

икономическа дейност и създаване на работни места, по-специално за сирийските 

бежанци, в конкретни зони за развитие в страната. Тъй като Йордания вече се ползва с 

преференциален достъп до пазара на ЕС съгласно Споразумението за асоцииране, 
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временното облекчаване на приложимите правила за произход е най-подходящият 

начин за насърчаване на стопанската дейност, свързана с производството на стоки за 

износ в ЕС, и за увеличаването на заетостта на сирийските бежанци. 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  

• Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото 

законодателство 

Неприложимо. 

• Консултации със заинтересованите страни 

Неприложимо. 

• Събиране и използване на експертни становища 

Неприложимо. 

• Оценка на въздействието 

Не е извършена оценка на въздействието. От голям интерес за ЕС е да окаже подкрепа 

на Йордания в настоящата бежанска криза. Предложената мярка представлява 

ограничена във времето и целенасочена инициатива, която, наред с хуманитарната 

помощ и помощта за развитие, ще подпомогне Йордания в усилията ѝ за създаване на 

стимули за повече инвестиции и заетост по начин, носещ преки ползи за сирийските 

бежанци, които понастоящем се намират в страната, докато трае конфликтът в Сирия.  

Йордания е незначителен доставчик на пазара на ЕС (0,02 % от общия внос в ЕС) и в 

структурата на износа ѝ основно са представени ограничен брой сектори, като 

например облекло (изнасяно основно за САЩ), фосфати и фосфатни торове, химични 

продукти, машини и транспортно оборудване. Единствените сектори в Йордания, при 

които вносът в ЕС надхвърля 0,1 %, са торове (глава 31 — 1,28 %), химични продукти 

(глава 28 — 0,33 %) и въздухоплавателни средства, космически превозни средства и 

части за тях (глава 88 — 0,17 %). Предвид този много нисък обем на търговията, 

каквото и да е нарастване на вноса във връзка с тази инициатива е малко вероятно да 

окаже неблагоприятно отражение върху производството в ЕС, докато потенциално 

може да доведе до значително увеличаване на износа на Йордания.  

4. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

• Планове за изпълнение и уредба за мониторинг, оценка и докладване 

След като бъде включена в Споразумението за асоцииране и приложена, инициативата 

ще се изпълнява и ще бъде обект на мониторинг както от страна на Йордания, така и на 

границите на ЕС съгласно член 1 от приложение IIа към протокол 3 към 

Споразумението за асоцииране, съдържащ се в приложение I към проекта на съвместно 

решение на Комитета за асоцииране ЕС—Йордания. 

Въвеждат се проверки и контрол на местно равнище, както и задължения за 

представяне на редовни доклади от страна на Йордания. Успоредно с подготовката на 

настоящия проект за съвместно решение с Йордания ще бъдат допълнително обсъдени 

условията относно редовното докладване, а резултатът от тези обсъждания следва да 

бъде отразен в окончателната версия на съвместното решение, приета от Комитета за 
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асоцииране. ЕС и Йордания следва също така да обмислят начини как съответните 

международни организации с опит по въпросите, обхванати от съвместното решение, 

биха могли да участват в укрепването на националния капацитет и в бъдещия процес на 

мониторинг. Това се отнася в особено голяма степен до Международната организация 

на труда (МОТ), която придоби богат опит в Йордания във връзка с проекта „По-добра 

работа — Йордания“(„Better Work Jordan“), Международната финансова корпорация 

(МФК), която е ангажирана със същия проект, и Световната банка. 

Освен това 4 години след началото на прилагането на приложение IIа към протокол 3 

към Споразумението за асоцииране ЕС и Йордания ще извършат междинен преглед в 

съответствие с член 1, буква г) от приложение IIа към протокол 3 към Споразумението 

за асоцииране и е възможно да изменят приложение IIа с решение на Комитета за 

асоцииране ЕС—Йордания. Също така ще е необходимо да бъде изменено 

приложение IIа, в случай че Йордания постигне целта за създаване на 200 000 работни 

места за сирийски бежанци и поради това бъде решено обхватът на схемата да бъде 

разширен на национално равнище. 

Прилагането на приложение IIа към протокол 3 към Споразумението за асоцииране 

може да бъде временно преустановено, ако условията за неговото прилагане вече не са 

изпълнени или ако са изпълнени условията за въвеждане на защитни мерки, както е 

предвидено в членове 24 и 26 от Споразумението за асоцииране. 
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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките 

на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за 

асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една 

страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, за изменение на 

протокол 3 към посоченото споразумение относно определението на понятието 

„продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество  

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските 

общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство 

Йордания, от друга страна
1
 („Споразумението“), влезе в сила на 1 май 2002 г. 

Съгласно член 89 от Споразумението беше създаден Съвет за асоцииране, който 

да разглежда всички важни проблеми, възникващи в рамките на настоящото 

споразумение, както и всякакви други двустранни и международни въпроси от 

взаимен интерес. 

(2) В съответствие с член 92 от Споразумението се създава Комитет за асоцииране, 

който отговаря за прилагането на споразумението и на който Съветът за 

асоцииране може да делегира всички свои правомощия или част от тях. 

(3) В съответствие с член 94, параграф 1 от Споразумението Комитетът за 

асоцииране разполага с правомощия за вземане на решения за управлението на 

споразумението, както и в области, в които Съветът за асоцииране му е 

делегирал своите правомощия. 

(4) В съответствие с член 2 от решението на Съвета и на Комисията от 26 март 

2002 г. относно сключване на Евро-средиземноморското споразумение за 

асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една 

страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна
2
, позицията, която 

приема Европейският съюз („ЕС“) в рамките на Комитета за асоцииране, се 

определя от Съвета по предложение на Комисията. 

(5) В съответствие с член 39 от протокол 3 към Споразумението, изменен с Решение 

№ 1/2006 на Съвета за асоцииране ЕС—Йордания от 15 юни 2006 г.
3
, Комитетът 

за асоцииране може да реши да измени разпоредбите на посочения протокол. 

                                                 
1
 ОВ L 129, 15.5.2002 г., стр. 166. 

2
 ОВ L 129, 15.5.2002 г., стр 1. 

3
 ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 31. 
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(6) Хашемитско кралство Йордания („Йордания“) представи пред международната 

общност предложения за цялостен подход за икономически отговор на кризата 

със сирийските бежанци.  

(7) В рамките на международната конференция под надслов „Подкрепа за Сирия и 

региона“, която се проведе на 4 февруари 2016 г. в Лондон, Йордания заяви 

намерението си да позволи на сирийските бежанци да участват в официалния 

пазар на труда в страната и посочи редица стъпки, които ще предприеме за тази 

цел, по-специално с оглед създаването на около 200 000 работни места за 

сирийски бежанци. 

(8) Във връзка с тази инициатива на 12 декември 2015 г. Йордания отправи 

конкретно искане за временно облекчаване на правилата за произход, което да 

бъде предоставено съгласно Споразумението, за да се подпомогне износът на 

Йордания за ЕС и да се създадат допълнителни възможности за заетост, по-

специално за сирийските бежанци. 

(9) След като разгледа искането на Йордания, Съветът, от името на ЕС, е на мнение, 

че е обосновано да бъдат договорени допълнителни правила за произход, които, 

съгласно условията, посочени в приложение 1 към проекта на съвместно 

решение на Комитета за асоцииране, приложен към настоящото решение, по-

специално що се отнася до съответните продукти, производствени зони и 

създаването на допълнителна заетост за сирийските бежанци, следва да се 

предоставят като алтернатива на предвидените в приложение II към протокол 3 

към Споразумението по отношение на износа от Йордания и следва да са 

идентични с прилаганите от ЕС към вноса от най-слаборазвитите държави в 

рамките на общата система за преференции (ОСП) и инициативата „Всичко 

освен оръжие“ (ВОО). 

(10) Приложение 1 към проекта на съвместно решение на Комитета по асоцииране, 

приложен към настоящото решение, следва да се прилага до 31 декември 2026 г. 

и следва да бъде извършен междинен преглед, който да позволи на страните да 

направят корекции посредством решение на Комитета за асоцииране.  

(11) Постигането от страна на Йордания на целта ѝ за създаване на около 200 000 

работни места за сирийски бежанци следва да се разглежда като важен етап 

също така във връзка с изпълнението на проекта на съвместно решение на 

Комитета по асоцииране, приложен към настоящото решение. Съответно, след 

като посочената цел бъде постигната, ЕС и Йордания ще разгледат 

възможността за разширяване на обхвата на съвместното решение, за да бъдат 

включени в него всички обхванати от решението продукти, произвеждани в 

Йордания, без да е необходимо да отговарят на конкретните условия, 

определени в член 1, параграф 1 от приложение I към проекта на съвместно 

решение. 

(12) Прилагането на приложение 1 към проекта на съвместно решение на Комитета 

за асоцииране, приложен към настоящото решение, следва да бъде придружено 

от подходящи задължения за мониторинг и докладване и може да бъде 

преустановено, ако условията за неговото прилагане вече не са изпълнени или 

ако са изпълнени условията за въвеждане на защитни мерки, 
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ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

Позицията на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране ЕС—Йордания, 

създаден по силата на член 92 от Споразумението, по отношение на изменението на 

протокол 3 към посоченото споразумение относно определението на понятието 

„продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество, се основава на 

приложения към настоящото решение проект на решение на Комитета за асоцииране.  

Незначителни промени в проекта на решението могат да бъдат одобрени от 

представителите на Съюза в Комитета за асоцииране, без да е необходимо 

допълнително решение на Съвета. 

Член 2 

След като бъде прието, решението на Комитета за асоцииране се публикува в 

Официален вестник на Европейския съюз.  

Член 3 

Настоящото решение влиза в сила на […].  

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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