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I. ПАНДЕМІЯ COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЯ В ЄС 
1. Рада Міністрів ЄС вносить зміни в критерії визначення країн, на громадян яких поширюються 

обмеження на несуттєві подорожі до ЄС 

2 лютого 2021 р. Рада міністрів ЄС ухвалила рекомендації державам-членам ЄС щодо скоординованого 
підходу до обмежень несуттєвих подорожей до ЄС для громадян третіх країн.  
Зазначені рекомендації змінили критерії відбору переліку «безпечних» третіх країн (Додаток І 
Рекомендації), з яких допускаються несуттєві подорожі до держав-членів ЄС, а саме: 

1) Показник підтверджених захворювань на COVID-19 на 100 000 населення за останні 14 днів не 
повинен перевищувати 25; 

2) Тенденція нових захворювань за останні 14 днів повинна залишатися стабільною або спадати; 
3) Частота тестувань на COVID-19 на 100 000 населення впродовж останніх 7 днів не повинна бути 

нижче ніж 300; 
4) Відсоток позитивних результатів тестувань на COVID-19 (підтвердження зараження вірусом) 

серед всіх проведених тестувань на наявність вірусу за останні 7 днів не повинен перевищувати 
4%; 

5) Відсутність поширення нових різновидів вірусу  COVID-19 
Зазначені показники повинні бути в розпорядженні Європейського центру запобігання та контролю над 
захворюваннями, який отримує їх в рамках відповідних міжнародних протоколів обміну інформацією, 
та доповнюватися звітами представництв ЄС в третіх країнах. 
Як відомо, для всіх інших країн правила ЄС запроваджують чіткі критерії визначення суттєвих 
подорожей, які допускаються з таких країн до ЄС.  
Окрім цього, іншими важливими змінами є надання державам-членам прав: 

1) В оперативному порядку посилювати обмеження на подорожі з окремих країн Додатку І 
Рекомендації у випадку різкого погіршення епідеміологічної ситуації; 

2) Звужувати критерії визначення суттєвих подорожей для всіх інших третіх країн у випадку 
погіршення епідеміологічної ситуації. 
 

З повним текстом Рекомендації Ради ЄС можна ознайомитися тут:  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.041.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A041%3ATOC  
 

2. Тимчасовий експортний контроль ЄС над вивезенням вакцини від COVID-19 продовжені з 12 до 31 
березня 

 
Європейська Комісія повідомила про рішення продовжити дію тимчасового експортного контролю над 
вивезенням вакцин від COVID-19 з 12 до 31 березня ц.р.  
У ході слухань в профільному комітеті Європейського Парламенту стосовно цього питання, 
Уповноважений Європейської Комісії з питань торгівлі (Chief Trade Enforcement Officer) Дені Редонне 
повідомив, що від часу введення в дію експортного контролю Європейською Комісією було розглянуто 
112 запитів на експортний дозвіл для вивезення готових вакцин, активних субстанцій та інгредієнтів до 
24 країн світу. Всі запити були схвалені Комісією.  Згідно з наданою Д.Редонне інформацією, відповідно 
до встановленої процедури, на подачу державою – членом ЄС запиту на експортний дозвіл йде 2 робочі 
дні, які можуть бути продовжені на додаткові 2 робочі дні у виняткових випадках. У випадку негативного 
рішення ЄК, підготовка його обґрунтування вимагає ще 1 робочий день. В цілому процес видачі дозволу 
на експорт може зайняти не більше 5 робочих днів.  
Водночас, сфера дії тимчасового експортного контролю ЄС не поширюється на 92 країни, які визнані 
Комісією як «вразливі» з точки зору їхньої епідеміологічної ситуації, рівня соціально-економічного 
розвитку тощо. Україну включено до переліку цих країн. 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.041.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A041%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.041.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A041%3ATOC
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II. ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС 
1. Європейська Комісія публікує Перегляд торговельної політики ЄС 

18 лютого 2021 р. Європейська Комісія (ЄК) представила Комунікацію (політичний концептуальний 
документ) під назвою «Перегляд торговельної політики ЄС». Такий перегляд передбачався програмою 
діяльності ЄК під керівництвом Президента Урсули фон дер Ляйєн. Європейська Комісія розглядає 
торговельну політику як найбільш дієвий інструмент зовнішньої політики ЄС, здатний використовувати 
доступ до європейського ринку та правила роботи на цьому ринку як ефективний засіб впливу на інші 
держави, їхню поведінку на міжнародній арені.  

Водночас, ЄК вважає, що політика і правила міжнародної торгівлі ЄС повинні будуть переглянуті і 
адаптовані до нових глобальних викликів: зміна клімату, геополітична напруженість, деглобалізація та 
руйнування системи міжнародної торгівлі, підйом Китаю, технологічні новації, коронавірусна пандемія. 
У зв'язку з цим ЄК визначає три ключові пріоритети перегляду торговельної політики ЄС та, відповідно, 
пропонує законодавчі та дипломатичні ініціативи, спрямовані на їх реалізацію: 

1) сприяння економічному відновленню ЄС після коронавірусної пандемії. При цьому це відновлення 
повинно відбуватися на «зелених» та цифрових засадах; 

2) активніший вплив на формування та імплементацію міжнародних правил та стандартів глобалізації, 
переорієнтацію їх на принципи сталості та соціальної справедливості; 

3) посилення здатності ЄС самостійно, без опори на США та інших ключових союзників Брюсселя, 
захищати та просувати свої торговельні права та інтереси.  

Для реалізації цих пріоритетів оновлена торговельна політика ЄС зосереджуватиметься на 6 ключових 
завданнях: 

1) реформа СОТ, передусім, відновлення роботи системи врегулювання спорів; 
2) заохочення глобального «зеленого» переходу економіки ЄС та оптимізації міжнародних ланцюжків 

постачання; 
3) посилення транскордонного впливу регуляторного режиму ЄС; 
4) заохочення «цифрового» переходу та підтримка експорту послуг ЄС; 
5) зміцнення торговельних відносин ЄС з країнами-сусідами та пріоритетними регіонами; 
6) більш ефективний захист прав та інтересів ЄС в рамках діючих торговельних угод. 

Повний текст документа ЄК стосовно Перегляду торговельної політики ЄС доступний за посиланням: 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf  

Висновки/рекомендації:  

На що варто звертати увагу українським експортерам в ході реалізації Європейською Комісією 
пріоритетів Перегляду торговельної політики: 

1) активізація зусиль ЄС, у взаємодії з США, щодо розблокування системи врегулювання спорів СОТ. Це 
відкриває перспективи для МЕРТ України у взаємодії з зацікавленими експортерами знову 
використовувати СОТ для захисту законних прав та інтересів експортерів; 

2) ЄС в обов’язковому порядку включатиме положення про дотримання Паризької кліматичної угоди, 
повагу до принципів сталого розвитку в майбутні двосторонні торговельні угоди. Не виключається 
включення посилених положень про дотримання Паризької угоди до відповідних розділів Угоди про 
асоціацію у ході майбутнього переговорного процесу щодо її оновлення; 

3) Запроваджуватимуться нові односторонні заходи торговельної політики, на кшталт вуглецевого 
корекційного механізму імпорту (ВКМІ) в рамках Європейського зеленого курсу, обов’язкових ESG 
вимог до постачальників в рамках міжнародних ланцюжків постачання, які матимуть прямий вплив 
на український експорт до ЄС; 

4) Співпраця з країнами-сусідами, такими як Україна, в сфері технічних регламентів і стандартів стане 
пріоритетною для ЄС як інструмент усунення нетарифних бар'єрів. У зв'язку з цим слід прогнозувати 
прискорення діалогу з ЄС щодо укладення Угоди АСАА («промисловий безвіз»); 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf
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5) ЄС більш активно та агресивно застосовуватиме існуючі механізми врегулювання спорів в рамках 
угод про вільну торгівлю для захисту своїх прав та інтересів. У цьому зв'язку зростає ризик більш 
активного використання ЄС арбітражного механізму в рамках Угоди про асоціацію. 
 

2. Європейська Комісія ініціює антисубсидиційне антидемпінгове розслідування стосовно імпорту до 
ЄС нержавіючого холоднокатаного сталевого прокату з Індії та Індонезії, а також антидемпінгове 
розслідування щодо графітових електродів з Китаю 

17 лютого 2021 р. Європейська Комісія ініціювала антисубсидиційне розслідування стосовно імпорту до 
ЄС нержавіючого холоднокатаного сталевого прокату походженням з Індії та Індонезії, а також 
антидемпінгове розслідування щодо графітових електродів походженням з Китаю.  

Розслідування щодо імпорту холоднокатаного прокату ініційоване на підставі скарги Європейської 
асоціації сталеливарної промисловості «Єврофер». Європейська Комісія стверджує про достатність 
первинних обґрунтувань скаржника про те, що зазначені категорії товарів отримують неправомірні прямі 
та непрямі субсидії від урядів своїх країн. Відтак, отримана ними конкурентна перевага є причиною 
матеріальної шкоди інтересам відповідних європейських виробників.  

Розслідування щодо імпорту графітових електродів ініційовано низкою провідних європейських 
виробників графітових електродів, які у своїй скарзі наводять обґрунтування необхідності 
запровадження заходів на підставі демпінгу цих товарів на ринку ЄС, викликаного «значними ринковими 
спотвореннями» на китайському ринку. 

Додаткова інформація про розпочаті розслідування: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.057.01.0016.01.ENG (прокат) 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0217(01)&from=EN (електроди) 

 

3. ЄС повертається до питання ратифікації угоди про вільну торгівлю між ЄС та МЕРКОСУР 

В останній тиждень лютого питання ратифікації Угоди про торговельно-політичне співробітництво між ЄС 
та блоком МЕРКОСУР знову з’явилось у полі зору європейських урядових кіл.  

Нагадаємо, що переговори щодо укладання угоди про торговельно-політичне співробітництво із 
Бразилією, Аргентиною, Уругваєм та Парагваєм завершилися в червні 2020 р. після більше ніж 20 років 
переговорів. Водночас, наразі критики (як окремі держави-члени ЄС, так і громадські організації) 
говорять про необхідність перегляду її положень з тим, щоб мінімізувати ризики завдання шкоди 
навколишньому середовищу, зокрема прискорення темпів вирубки лісів в Амазонії, якщо Угода вступить 
в силу і почне діяти. Найбільшими противниками укладення Угоди виступають Франція, Бельгія, Ірландія 
та Австрія, які погрожують відмовою від ратифікації угоди на національному рівні.  

Наразі опрацьовуються два можливі сценарії розвитку подій:  

(1) доповнення угоди додатковою декларацією, яка зобов'язує південноамериканські країни вжити 
заходи щодо боротьби із вирубкою лісів та реалізації цілей Паризької кліматичної угоди; та  

(2) розподіл угоди на частини (так званий «split»), щоб відділити торговельну частину угоди від 
політичної, і таким чином створити умови для ратифікації Європейським Парламентом та вступу в силу 
торговельної частини угоди (нагадаємо, що торговельна частина угоди зможе вступити в силу за 
механізмом попереднього застосування ( англ. «provisional application») до завершення ратифікації 
національними парламентами держав-членів ЄС).  Проте Бразилія, Аргентина, Уругвай та Парагвай 
ставлять під сумнів раціональність такого сценарію та стверджують, що їм необхідно провести аналіз, чи 
баланс зобов’язань за угодою в цілому не буде порушений, якщо угода про торговельно-політичне 
співробітництво перетвориться на угоду про вільну торгівлю. Найбільше занепокоєння викликає той 
факт, що положення про програми розвитку, фінансовані ЄС, підпадають під політичну складову угоди. 
Ця опція також викликає (неофіційні) застереження серед представників Європейської служби 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.057.01.0016.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0217(01)&from=EN
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зовнішньої дії (дипломатична служба ЄС), оскільки такий поділ Угоди позбавить ЄС можливості за 
допомогою торговельних преференцій впливати на країни МЕРКОСУР з важливих для ЄС політичних 
питань. 

Більше інформації про угоду про торговельно-політичне співробітництво між ЄС та МЕРКОСУР: 
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mercosur-association-agreement/  

Висновки/рекомендації:  

Торгівля та екологія і сталий розвиток стали як ніколи пов’язані. Перипетії навколо Угоди про вільну 
торгівлю ЄС-МЕРКОСУР свідчать про те, що питання клімату, сталого розвитку та захисту соціальних прав  
все частіше стають інструментом впливу на торгівлю, та регулювання доступу до ринків. Враховуючи 
певні паралелі між структурою експорту України та країн МЕРКОСУР до ЄС, експортерам слід стежити за 
ситуацією навколо можливого перегляду Угоди як можливим прецедентом для двосторонніх 
торговельних відносин Україна-ЄС.  

 

4. Світова Організація Торгівлі (СОТ) обрала нового генерального директора  

Новим генеральним директором СОТ стала представниця Нігерії Нгозі Оконджо-Івеала (обрана на період 
з 1 березня 2021 року до 31 серпня 2025 року). Світова спільнота сприймає це як своєрідний знак початку 
виходу із кризи, у якій СОТ перебуває останні роки через де-факто нефункціонування органу 
врегулювання суперечок СОТ.  

Нагадаємо, що Апеляційний орган СОТ (апеляційний інстанція, яка розглядає правові аспекти рішень груп 
експертів – першої інстанції у врегулюванні суперечок) де-факто заблокований через небажання 
Адміністрації Дональда Трампа призначати нових суддів. США мають системні занепокоєння щодо 
функціонування Апеляційного Органу СОТ, і нова Адміністрація Джо Байдена підтвердила, що рішення 
про призначення суддів Апеляційного Органу не буде швидким (всупереч очікуванням ЄС).  

Додаткова інформація про блокування США призначення суддів Апеляційного Органу СОТ: 
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/february/ustr-issues-report-wto-
appellate-body  

Додаткова інформація про новообраного генерального директора СОТ: 
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/dgno_15feb21_e.htm  

 

III. АГРОСЕКТОР І ТОРГІВЛЯ 
1. Впливова Європейська асоціація фермерів та аграрних кооперативів представила свою оцінку 

оновленій торговельній політиці ЄС 
 

Європейська асоціація фермерів та аграрних кооперативів COPA-COGECA представила низку коментарів 
до Перегляду торговельної політики ЄС, який був представлений Європейською Комісією 18 лютого ц.р. 
COPA-COGECA представляє собою ключове універсальне об’єднання європейських агровиробників, яке 
користується репутацією впливового та агресивного лобіста агроінтересів при інституціях ЄС   
Ключові сигнали COPA-COGECA: 

1) Торговельна угода між ЄС та блоком МЕРКОСУР в її сучасній формі є неприйнятною для 
європейських аграріїв. Асоціація вимагає внесення змін до угоди в частині посилення 
зобов'язань країн-учасниць латиноамериканського блоку в частині СФЗ вимог, а також 
зобов'язань Бразилії щодо припинення вирубок лісу в Амазонії, сталого агросектору тощо; 

2) По лінії триваючих переговорів щодо торговельних угод ЄС з Австралією та Новою Зеландією, 
європейські фермери визнають значний прогрес цих країн у забезпеченні високих СФЗ 
стандартів. Водночас, COPA-COGECA вимагає від Європейської Комісії обмежити тарифні квоти в 
рамках майбутніх угод на імпорт з цих країн ягнятини.  

https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mercosur-association-agreement/
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/february/ustr-issues-report-wto-appellate-body
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/february/ustr-issues-report-wto-appellate-body
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/dgno_15feb21_e.htm
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3) COPA-COGECA закликає Комісію виділити молочну продукцію, м'ясо, особливо м'ясо птиці, вино, 
фрукти і овочі як пріоритетні або продукти європейської агроторгівлі. Європейські аграрії 
наполягають, що у майбутніх торговельних переговорах ЄС повинен займати максимально 
консервативну позицію щодо цих категорій товарів, і запобігати їхньому «надмірному імпорту» 
з цих країн.  
 

Висновки/рекомендації:  

Позиція COPA-COGECA є симптоматичною негативному ставленню, з яким європейські 
агровиробники сприймають амбіції України переглянути чинні умови торгівлі агротоварами в рамках 
очікуваного перегляду Угоди про асоціацію. Незмінною залишається опозиція європейських аграріїв 
лібералізації торгівлі з Україною по таких категоріях товарів як м'ясо птиці, овочі і фрукти, молочна 
продукція.  

Водночас, окрім традиційної аргументації про «чутливість» зазначених категорій товарів як 
підстави для відмови перегляду тарифних параметрів імпорту, COPA-COGECA все більше 
використовуватиме стандарти і вимоги Європейського Зеленого Курсу як додаткові передумови допуску 
агротоварів з третіх країн  на європейський ринок.  
 

2. Темпи росту органічного фермерства ЄС недостатні для досягнення проголошених 
кліматичних цілей ЄС до 2030 року 

 
За інформацією аналітичного центру IHS Markit, темпи росту органічного сектору ЄС недостатні для того, 
щоб забезпечити реалізацію до 2030 року однієї з ключових цілей Європейського зеленого курсу (ЄЗК): 
відведення під органічне фермерство не менш ніж 25% всієї площі орних земель в ЄС. Упродовж 2018-
2019 р. щорічний ріст органічного сільського господарства в ЄС складав в середньому 6,25%. За цими 
темпами, до 2030 року ЄС зможе вийти на показник не вище 15,22-17%. Водночас, на думку аналітиків, 
для досягнення цілей ЄЗК щорічне зростання площ під органічний агросектор має зростати не менше 
ніж 10,3% щороку. 
 
Більше інформації про дослідження IHS Markit можна знайти за посиланням : 
https://t.co/yoqbrzjCp3?amp=1  
 

 

 

https://t.co/yoqbrzjCp3?amp=1
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