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I. ГЕОПОЛІТИКА І ТОРГІВЛЯ 

 
1. Комісія оприлюднила нову стратегію відносин ЄС з Росією 

 
16 червня Європейська Комісія представила нову Стратегію відносин ЄС з Росією. Основні елементи 
концептуального політичного документа перед послами держав-членів ЄС презентував Високий 
представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Ж.Боррель.  
 
Передбачається, що Стратегію будуть уважно аналізувати в столицях держав-членів і політичні висновки 
держав будуть підготовлені на наступному засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. 
 
  

 
2. Європейські авіа-лоукостери вимагають від європейських політиків довгострокової стратегії 

вирішення проблеми обльотів  території Білорусі 
 

Генеральний директор авіакомпанії «РайянЕйр» М. О’Лірі під час слухань на транспортному комітеті 
британського парламенту закликав авіаційні власті ЄС та Великої Британії запропонувати авіагалузі 
довгострокову стратегію вирішення проблеми заборони перельотів територією Білорусі. У своєму 
виступі керівник «РайянЕйр» відзначив, що «короткострокові санкції були цілком коректними та 
адекватними: заборона для «Белавіа» здійснювати польоти в Європу, заборона європейським 
авіалініям здійснювати транзит білоруською територією. Однак ці рішення не є середньо або 
довгостроковими рішеннями. Авіаподорожі нам потрібні».  
Він закликав у довготерміновому плані робити наголос на таргетованих економічних та персональних 
санкціях щодо білоруського керівництва, і виключити авіаперевезення з числа довготермінових заходів 
тиску на Мінськ. 
 

II. ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС 

1. Оприлюднено попередній проект Реглементу ЄС щодо вуглецевого корекційного механізму 
імпорту (ВКМІ) 

11 червня у європейських ЗМІ з’явилася попередня версія проекту Регламенту ЄС стосовно 
запровадження вуглецевого корекційного механізму імпорту (ВКМІ) (Carbon Border Adjustment 
Mechanism, CBAM). Зазначена версія є неповною, значна частина її положень ще доопрацьовуються 
відповідними підрозділами Комісії і можуть змінитися.  

Офіційна версія законопроекту буде оприлюднена Європейською Комісією 14 липня та передана на 
розгляд держав-членів ЄС та Європейського Парламенту.  

Більш розгорнутий аналіз очікуваного режиму ВКМІ ЄС доступний для членів UBTA.  

 
2.  Стримана реакція США на перший проект Регламенту щодо ВКМІ 

15 червня Торговельний представник США Кетрін Таі не виключає застосування американською 
стороною всіх можливих опцій реагування на впровадження ЄС кліматичних торговельних заходів на 
імпорт товарів з США. Таким чином вона відреагувала на запитання ЗМІ у зв'язку з оприлюдненням 
попереднього проекту Регламенту ЄС щодо ВКМІ.  К. Таї підкреслила, що «не йдеться про погрозу, а 
просто про розумну позицію у переговорному процесі. Коли йдеться про переговорний процес, вам 
потрібно максимізувати доступний для вас арсенал опцій.» 

Як відомо, коментуючи ще раніше у березні плани ЄС запровадити ВКМІ, спецпредставник Президента 
США з питань клімату Джон Керрі в інтерв'ю «Файненшнл Таймс» наголосив, що «ЄС повинен розглядати 
такі плани як крайній захід».  
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3. Європейський Союз та Канада укладають партнерство щодо видобутку стратегічних сировинних 
матеріалів 

15 червня Президент Європейської Комісії У. фон дер Лейєн анонсувала завершення переговорів ЄС та 
Канади щодо укладення угоди про партнерство у видобутку та розподілу стратегічних сировинних 
матеріалів (EU-Canada Raw Materials Partnership). Анонс пролунав під час спільної прес-конференції 
Президента Єврокомісії разом Президентом Європейської Ради Мішелем та Прем'єр-міністром Канади 
Дж. Трюдо.  

Домовленість спрямована на започаткування спільних проектів з виробництва і розподілу між обома 
сторонами цінних сировинних матеріалів, передусім для потреб електромобільної промисловості, із 
забезпеченням високих соціальних, управлінських та екологічних стандартів (ESG standards) на етапі 
видобутку сировини.  

 

4. Європейська Комісія продовжила на 3 роки дію глобальних захисних заходів на імпорт сталі, з 
певними умовами 

18 червня держави-члени ЄС схвалили пропозицію Європейської Комісії продовжити на наступні три 
роки дію глобальних захисних заходів на імпорт сталі до ЄС, запроваджених свого часу у зв'язку з 
додатковими тарифами на імпорт сталі адміністрації Трампа. Захисні заходи продовжено у вигляді 
імпортних квот, імпорт сталі поза лімітами квот обкладатиметься тарифним митом в 25%.  

Водночас, відповідно до умов перегляду Європейська Комісія взяла на себе зобов'язання проводити 
щорічну переоцінку підстав дії захисних заходів.   

Аналітики відзначають, що умови рішення про продовження захисних заходів ЄС створюють підстави 
для зацікавлених сторін СОТ застосувати торговельні контр-заходи відповідно до норм цієї організації.  

 

III. АГРОСЕКТОР І ТОРГІВЛЯ 

  

1. Європейська Комісія хоче юридично пов’язати Європейський зелений курс та Спільну аграрну 
політику 

Європейська Комісія хоче юридично ув’язати наступний бюджет Спільної аграрної політики (САП) ЄС на 
період 2020-2027 рр (270 млрд. євро) з цілями і завданнями Європейського зеленого курсу. Про це стало 
відомо після витоку в пресу позиційного документа Європейської Комісії, в якому викладений цей 
підхід. План Комісії вже пройшов перше неофіційне обговорення аграрними аташе держав-членів ЄС у 
Ліссабоні 11 червня.  

Остаточні політичні домовленості щодо конфігурації САП на наступний бюджетний період мають бути 
досягнуті на засіданні Ради міністрів аграрної політики ЄС у Люксембурзі в кінці червня.   

  

2. Європейська Комісія пропонує включити захист лісів в рамки Спільної аграрної політики 

Європейська Комісія планує винести на розгляд держав-членів та Європейського парламенту 
Європейську лісову стратегію на період до 2030 р. – рамковий політичний документ, який представляє 
політичні пріоритети ЄС щодо збереження та відновлення європейських лісів і відповідно законодавчі, 
адміністративні та фінансові ініціативи. Перший проект стратегії неофіційно був злитий в пресу, імовірно 
за погодженням з Європейською Комісією. Одним з ключових інструментів стратегії має стати пакет 
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фінансових заохочень для фізичних та юридичних осіб, управляючих лісовими угіддями, для 
забезпечення «кліматичних» та «екологічних» послуг, таких як секвестрація викидів за допомогою 
відповідного управління лісами. 

3. Впливовий німецький євродепутат закликає розглядати викиди метану в агросекторі як 
«промислові викиди» і відповідно їх регулювати 

Впливова депутатка Європарламенту від Німеччини, член фракції «зелених» Ютта Паулюс закликала 
європейські інституції та колег депутатів регулювати викиди метану від сектору тваринництва в ЄС як 
промислові викиди і відтак, віднести їх до сфери діє Директиви ЄС про промислові викиди (EU Industrial 
Emissions Directive).  

«На мою думку, це потрібно зробити також тому, що метанові викиди мають наслідком також 
забруднення повітря, поруч з небажаним кліматичним ефектом», підкреслила Ю.Паулюс. На її думку, 
одним з ключових регуляторних інструментів у цьому зв'язку мають стати більш жорсткі вимоги до 
агрокомпаній щодо утилізації посліду худоби. 
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