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I. ГЕОПОЛІТИКА І ТОРГІВЛЯ 
 

1. Рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила ініціативу «Globally Connected Europe» як 
відповідь на аналогічну глобальну ініціативу «Один пояс, один шлях» КНР 

 
12 липня міністри закордонних справ ЄС підтримали План «Глобально з’єднана Європа» (Globally 

Connected Europe) – комплекс заходів, покликаний посилити транспортні та телекомунікаційні мережі 
та інфраструктуру в Європі, а також між ЄС та його ключовими торговельними партнерами і сусідами. 
План позиціонується як геополітична відповідь ЄС китайській ініціативі «Один пояс, один шлях». 
 

План стверджує основоположні принципи діяльності ЄС щодо зміцнення і розбудови транспортної 
та телекомунікаційної інфраструктури в Європі та в партнерах ЄС: всебічність, сталий розвиток та опора 
на чіткі і прозори норми і правила. План також визначає певні політичні КРІ, які мають переслідувати 
інвестиції ЄС у відповідні інфраструктурні проекти: заохочення економічного зростання, посилення 
диверсифікації та незалежності від глобальних гравців, а також підвищення конкурентоздатності 
виробників в ЄС та його партнерах. 
 
Практичні пропозиції щодо реалізації визначених завдань доручено сформулювати Європейській Комісії 
на весну 2022 р. в окремій концептуальній політичній доповіді (Комунікації). 
 
Більш детальна інформація про ініціативу міститься за цими посиланнями: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10629-2021-INIT/en/pdf 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/15/connecting-europe-and-asia-
council-adopts-conclusions/  
 

2. Франція сподівається, що майбутня ЗВТ ЄС – Нова Зеландія стане зразком поєднання 
принципів вільної торгівлі та сталого розвитку 

 
Французький уряд не приховує своїх планів перетворити майбутню Угоду про вільну торгівлю між 

ЄС та Новою Зеландією на «золотий стандарт» сталого розвитку в міжнародній торгівлі. Так заявив 19 
липня Державний секретар з питань міжнародної торгівлі МЗС Франції Франк Рістер після робочого 
візиту до Брюсселя та зустрічей з Віце-президентом Європейської Комісії з питань торгівлі 
В.Домбровскісом та Комісаром з питань внутрішнього ринку та промислової політики Т.Бретоном.  

Зокрема, пріоритетами Франції у майбутній угоді з Новою Зеландією є окремий розділ з питань 
сталого розвитку, який встановить для сторін (читай – Нової Зеландії) чіткі зобов'язання щодо стандартів 
сталого розвитку у виробництві та сільському господарстві, орієнтацію на норми ЄС у сфері сталого 
розвитку та відповідні зобов'язання щодо апроксимації законодавства до європейських стандартів. 
Дотримання сторонами цілей і принципів Паризької кліматичної угоди буде віднесено до одного з 
компонентів цього розділу. Іншими можливими компонентами стануть більш жорсткі санітарні і 
фітосанітарні вимоги, стандарти захисту прав працівників, обмеження парникових викидів у 
двосторонній торгівлі (на базі законодавства ЄС). Левова частка цих зобов'язань стосуватиметься 
агроекспорту Нової Зеландії. 

 
3. Європейський Союз вкотре під тиском США відклав плани запровадження податку на 

послуги електронної комерції  
 
Європейська Комісія відкладає на пізніший термін заплановане на липень місяць оприлюднення 
законопроекту про оподаткування операцій електронної торгівлі. Йдеться передусім про перелік 
операцій, які становлять собою комерційну складову функціонування глобальних маркетплейсів на 
зразок Google або соціальних мереж на кшталт Facebook. Як заявив у цьому зв'язку офіційний речник 
Європейської Комісїі, Брюссель на цьому етапі бачить своїм пріоритетом «досягнення домовленостей 
на рівні ОЕСР та Великої Двадцятки». Якщо міжнародні домовленості щодо ставок і принципів податку 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10629-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/15/connecting-europe-and-asia-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/15/connecting-europe-and-asia-council-adopts-conclusions/
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на е-торгівлю не будуть досягнуті, Комісія зберігає за собою право повернутися до законопроекту вже 
восени. 
 
 

II. ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС 
1. Оприлюднено офіційну версію регламенту ЄС щодо вуглецевого корекційного механізму імпорту 

(ВКМІ) 

14 липня Європейська Комісія опублікувала офіційну остаточну версію законопроекту  Регламенту ЄС 
стосовно запровадження вуглецевого корекційного механізму імпорту (ВКМІ) (Carbon Border Adjustment 
Mechanism, CBAM). Як і очікувалося, частина положень законопроекту зазнала суттєвих змін у порівнянні 
з попередньою версією, неофіційно злитою у європейські ЗМІ в середині червня ц.р.   

Законопроект щодо ВКМІ є лише вагомою але частиною опублікованого того дня масштабного пакету 
законопроектів ЄС «FIT for 55», який спрямований на забезпечення досягнення Європейським Союзом 
глобальних цілей ініціативи «Європейський зелений курс» - скорочення парникових викидів на території 
ЄС на 55% до 2030 р. у порівнянні з 1990 роком, а також досягнення кліматичної нейтральності 
європейського континенту до 2050 р.  

З цією метою в рамках пакету «FIT for 55» Європейська Комісія пропонує переглянути законодавство ЄС 
в частині функціонування Європейської системи торгівлі викидами (ЄСТВ), зокрема, щодо подальшого 
обмеження загальної кількості квот та перегляду принципів і обсягів безкоштовних квот експортерам та 
окремим категоріям промислових установок. Передбачається також поширення сфери дії ЄСТВ на нові 
сектори економіки зі значними обсягами викидів парникових газів, а саме, морське судноплавство на 
рівні 20% обсягів викидів в галузі з 2023 р і до 100% до 2026 р. (внутрішній каботаж), автомобільний 
транспорт.  

Законодавчий пакет також передбачає запровадження гармонізованого мінімального податку на 
авіаційне пальне на авіаперельоти всередині ЄС починаючи з 2025 р., підвищення частки 
відновлювальної енергетики до 40% до 2030 р. (наразі такою ціллю були 32%), запровадження 
вуглецево-нейтрального автомобільного транспорту з 2035 р. (допуск на ринок автомобілів лише з 
електричними або водневими двигунами)  

Як і інші елементи пакету “FIT for 55”, законопроект про запровадження ВКМІ переданий на розгляд 
держав-членів ЄС та Європейського Парламенту. Очікується, що його розгляд в обох чільних інституціях 
Європейського Союзу триватиме впродовж другої половини 2021 – першої половини 2022 р., який 
припадає на головування Франції в ЄС. Як один з головних «драйверів» законопроекту, Париж докладе 
всіх зусиль, щоб фіналізувати обговорення і добитися його ухвалення ще до кінця своєї каденції.  

 
2.  Європейська Комісія має намір опублікувати законопроект про комплекс правил сталого 

корпоративного управління (sustainable corporate governance) 

Європейська Комісія планує 27 жовтня представити інституціям ЄС та громадськості законопроект про 
комплекс правил сталого корпоративного управління (sustainable corporate governance). 

Зазначений законопроект, серед іншого, містииме якісно нові правила належного управління та 
контролю (due diligence rules) у сфері дотримання компаніями екологічних та робітничих норм і 
стандартів. Корпус правил також міститиме вимоги щодо обовязків членів правління компаній 
інтегрувати критерії сталого розвитку у процедури ухвалення корпоративних рішень.  
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III. АГРОСЕКТОР І ТОРГІВЛЯ 
  

1. Франція не покидає планів захищати географічне зазначення «шампанське» в Росії попри 
одіозне законодавство російського уряду щодо де-факто заборони його використання в цій 
країні 

Фрацузький виноробний сектор, зокрема, асоціація виробників ігристих вин регіону Шампань 
посилюють тиск на французький уряд, а також безпосередньо на Європейську Комісію захистити 
французьке географічне зазначення «шампанське» в РФ, після набуття чинності в Росії 2 липня 2021 р. 
федерального закону про виключне обов’язкове використання терміну «російське шампанське» та 
вимоги пересертифікації та нового маркування продукції всіма іншими виробниками та імпортерами 
ігристих вин, в т.ч. з регіону Шампань, Франція.  

Зокрема, Комітет шампанських вин (https://www.champagne.fr/) назвали російське законодавство 
«скандальним, яке позбавляє виробників шампанського свого невід’ємного права використовувати цю 
назву, в т.ч. кирилицею в інтересах споживачів, а також замахом на нашу спільну спадщину і святая 
святих». Представники виробників шампанського закликають французький уряд дипломатичними 
засобами добитися прийнятного врегулювання ситуації від російської сторони, а індивідуальних 
виробників – до вирішення проблеми призупинити поставки напою в РФ. Водночас, попри офіційну 
позицію профільної асоціації, один з провідних виробників шампанського, «Moet Hennessy» після 
триденної паузи прийняв рішення виконати вимоги російського законодавства і відновити експорт до 
РФ.   

У свою чергу офіційні французькі чинники до цього часу були стримані в своїй реакції на події. Найбільш 
відвертою реакцією до цього часу був твіт держсекретаря МЗС Франції з питань міжнародної торгівлі 
Ф.Рістера про намір Парижа «уважно моніторити ситуацію та енергійно захищати права французьких 
виробників». За попередньою інформацією, проблема «російського» шампанського також 
порушувалася Ф.Рістером під час його візиту до Брюсселя 19 липня та зустрічі з Віце-президентом 
Єврокомісії з питань торгівлі В.Домбровскісом. Напередодні зустрічі з французьким урядовцем ЗМІ 
поширили слова В.Домбровскіса про те, що ЄС вважає російський закон потенційно несумісним з цілою 
низкою зобов'язань РФ в рамках СОТ, зокрема, Угоди про захист торговельних прав інтелектуальної 
власності (Угода ТРІПС), Угоди про технічні бар’єри в торгівлі, а також стандарти Міжнародної асоціації 
виноградарства та вина (OIV). Як підкреслив В.Домбровскіс, ЄвроКомісія зажадала від російських 
властей надати роз’яснення щодо змісту і наслідків закону. 

 
2. Транснаціональні продовольчі компанії готові підтримати нову ініціативу Європейської комісії 

щодо добровільного кодексу правил сталості, екологічної та збалансованої дієти для продуктів 
харчування. Іншої думки дотримуються європейські малі і середні підприємства (МСП) 

5 липня Європейська Комісія оприлюднила юридично незобов'язуючий Кодекс поведінки у сфері 
відповідального бізнесу та маркетингової практики продуктів харчування. Цей кодекс правил та 
рекомендацій, попри свій добровільний характер, розглядається як важливий компонент політики ЄС у 
сфері заохочення сталих продовольчих систем в Європі та світі.  

Кодекс поведінки містить критерії визнання компаній відповідними вимогам сталості у маркетингу і 
виробництві продуктів харчування, порядок моніторингу і звітування щодо дотримання правил та 
рекомендацій, перелік індикативних заходів, які схвалені в рамках Кодексу, порядок координації та 
нагляду над виконанням учасниками своїх зобов'язань. 

Європейська Комісія планує представляти Кодекс як одне зі своїх основних досягнень на майбутньому 
Саміті ООН з питань продовольчих систем, який планується восени цього року.  

 

 

https://www.champagne.fr/
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3. Держави-члени ЄС одностайно підтримали План дій Єврокомісії щодо стимулювання органічного 
сільського господарства 

 

19 липня на черговому засіданні Ради міністрів сільського господарства та рибальства ЄС держави-члени 
одностайно підтримали пропозиції Європейської Комісії щодо Плану дій зі стимулювання органічного 
сільського господарства в ЄС. Зазначений План дій спрямований забезпечити досягнення одного з 
ключових завдань ініціативи «Європейський зелений курс» (ЄЗК) - підвищення частки органічного 
землеробства за площею сільгоспугідь в Європі до 25 процентів в кожній країні-членові до 2030 р. 
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