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I. ПАНДЕМІЯ COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЯ В ЄС 
1.  Міжнародні компанії-розробники вакцин відкидають пропозиції допомогти розширити їхнє 

виробництво 

Ініціативна група фармацевтичних компаній, таких як «Біоліз» (Канада), «Інсепта» (Бангладеш), «ТЕВА» 
(Ізраїль) та «Баваріан Нордік» (Данія) звернулися з публічною пропозицією до розробників 
антиковідних вакцин допомогти наростити виробництво вакцин на власних виробничих потужностях, 
за умови укладення відповідних ліцензійних контрактів. За задумом авторів ініціативи, це дозволить 
суттєво полегшити складну ситуацію з глобальною нестачею вакцин, передусім в країнах що 
розвиваються.  

Додаткова інформація: 

https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/efpia-statement-on-ip-
waiver-for-covid-19-vaccines/  

https://www.reuters.com/article/us-teva-pharm-ind-covid-exclusive-idUSKBN2AA20D  

2.  «Підтримка Вашингтоном ініціативи в СОТ призупинити дію патентів на вакцини – це хитрий 
трюк відвернути уваги від американського вакцинного націоналізму», вважає колишній 
генеральний директор СОТ Паскаль Ламі 

20 травня колишній Генеральний Директор СОТ та колишній Комісар ЄС з питань торгівлі Паскаль Ламі 
дав інтерв'ю європейському виданню «Політіко» з приводу ситуації навколо доступу до антиковідних 
вакцин та пов'язаних з ними ліків, та ініціативи низки країн скасувати патентні обмеження як спосіб 
спростити доступ до цих медичних препаратів. Як відзначає П.Ламі, «підтримка Вашингтоном ініціативи 
призупинити захист прав інтелектуальної власності для антиковідних вакцин є хитрим трюком, 
покликана відвернути увагу від американського «вакцинного» націоналізму». Водночас, він утримався 
від подальших коментарів, посилаючись на відсутність інформації про деталі ініціативи.  

 
 

II. ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС 
1.  Досягнуто значний прогрес в переговорах ЄС і США щодо скорочення глобальних надлишкових 

виробничих потужностей в металургії 

Торговельний Представник США К.Таї позитивно оцінює результати переговорів з Європейським Союзом 
щодо скасування підвищених митних тарифів на імпорт до США сталі з ЄС, запроваджених попередньою 
адміністрацією. Про це К.Таї офіційно заявила під час слухань в Сенаті США з питань торговельної 
політики Адміністрації Байдена.  

Додаткова інформація про підсумки слухань ТоргПреда США в Сенаті США за посиланням: 
https://www.finance.senate.gov/hearings/the-presidents-2021-trade-policy-agenda  

 

2. США планують опублікувати списки товарів з шести країн, щодо яких будуть запроваджені митні 
тарифи у відповідь на оподаткування глобальних цифрових компаній 

1 червня офіс Торгового представника США К.Таї планує опублікувати списки товарів з шести країн (Індія, 
Туреччина, Сполучене Королівство, Іспанія, Італія, Австрія) щодо яких США підвищить митні тарифи у 
відповідь на заходи з цих країн оподатковувати операції світових (як правило, американських) компаній 
у сфері цифрових технологій та медіа, таких як Гугл, Фейсбук тощо.  

 

 

https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/efpia-statement-on-ip-waiver-for-covid-19-vaccines/
https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/efpia-statement-on-ip-waiver-for-covid-19-vaccines/
https://www.reuters.com/article/us-teva-pharm-ind-covid-exclusive-idUSKBN2AA20D
https://www.finance.senate.gov/hearings/the-presidents-2021-trade-policy-agenda
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III. АГРОСЕКТОР І ТОРГІВЛЯ 
  

1. Провал переговорів щодо бюджету оновленої Спільної аграрної політики ЄС 

31 травня безрезультатно закінчилися політичні консультації (трилог) між Європейською Комісією, 
ЄвроПарламентом та державами-членами ЄС щодо порядку розподілу фондів оновленої Спільної 
аграрної політики ЄС (САП) на період 2021-2027 рр. Каменем спотикання стали пріоритети і обсяги 
розподілу коштів на потреби адаптації європейського аграрного сектору до цілей Європейського 
зеленого курсу. 

Додаткова інформація: 

https://www.politico.eu/article/eu-officials-cap-talks-will-resume-in-june/  

2. Захист європейських фермерів від «недобросовісного» імпорту стане одним з пріоритетів 
Французького головування в ЄС в 2022 р. 

Франція готує пакет законодавчих ініціатив на рівні ЄС в рамках свого майбутнього головування в ЄС в І 
півріччі 2022 р. з метою захисту європейських, передусім французьких фермерів від недобросовісної 
конкуренції з-поза меж Євросоюзу. Зокрема, ці плани будуть скеровані проти імпорту агропродукції з 
країн, в яких застосовуються менш жорсткі правила ніж в ЄС у сфері захисту лісів, застосування 
гербіцидів, пестицидів та інших засобів захисту рослин, а також захисту прав робітників. Як заявив у 
цьому зв'язку 27 травня Президент Франції Е.Макрон, «ми не можемо просити наших фермерів 
докладати більше зусиль і наступного дня імпортувати продукти з регіонів, які не дотримуються правил, 
подібних до наших».  

Додаткова інформація: 
https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-fair-trade-food-gastronomy-france-election-2022/  
https://twitter.com/jwojc/status/1397807533285429248  
 
 
3. Європейське агентство харчової безпеки представило новий план заходів із захисту бджіл та 

інших комах-запилювачів в ЄС на період з 2023 р. 

Європейське агентство харчової безпеки (EFSA) представило на розгляд інституціям ЄС та широкій 
громадськості новий план законодавчих заходів щодо захисту бджіл та інших комах-запилювачів 
шляхом регулювання порядку використання засобів захисту рослин та інших продуктів та технологій 
землеробства з ризиками для запилювачів.  

Додаткова інформація та повний текст Плану дій доступний за посиланням: 

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/05/23/EFSA_MUST-B_News_200521.pdf  
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