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I. ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС 
1. Канада планує запроваджувати вуглецевий тариф у відповідь на аналогічні плани ЄС 

5 серпня Уряд Канади оголосив про початок публічних консультацій з зацікавленими представниками 
бізнесу і громадськості стосовно запровадження в країні податку на імпорт, прив’язаного до обсягів 
викидів, які виробляються під час виробництва імпортованих товарів. Як відзначають оглядачі, це 
рішення оприлюднене менш ніж за місяць після публікації Європейською Комісією законопроекту про 
вуглецевий корекційний механізм імпорту (ВКМІ), який очевидно став стимулом для цього рішення 
Оттави. 

Як зазначається у політичній комунікації канадського уряду, опублікованій з нагоди початку консультацій, 
Оттава планує співпрацювати з країнами, які поділяють кліматичні амбіції та підходи Канади, та спільно 
визначити, яким чином новий податок впишеться в ширшу стратегію обмеження парникових викидів і 
водночас підтримання конкурентоздатності економіки та відкритості системи світової торгівлі.  

Канадський план передбачає розгляд різних опцій стягування плати за викиди, які включають в себе 
механізм, схожий на європейський ВКМІ, а також внутрішній вуглецевий податок та податкові 
відшкодування вуглецевої ціни для експортерів.  

У рамках Паризької кліматичної угоди кліматичні амбіції Канади менш амбіційні, ніж в ЄС чи США та 
передбачають сукупне скорочення викидів на 30% до 2030 р. та на 80% до 2050 р у порівнянні з 2005 р.  

2. Плани ЄС щодо застосування вуглецевого корекційного механізму імпорту (ВКМІ) в Північній 
Ірландії можуть стати новою точкою протистояння між Лондоном і Брюсселем 

Плани Європейської Комісії запровадити вуглецевий корекційний механізм імпорту (ВКМІ) порушують 
перед британським бізнесом питання, яким чином цей новий фіскальний інструмент стосуватиметься 
імпорту до Північної Ірландії, на яку поширюється торговельне законодавство ЄС відповідно до 
домовленостей виходу Великої Британії з ЄС. Європейська Комісія наразі не передбачає включення 
Великої Британії до переліку країн (Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн), на які ВКМІ не 
поширюватиметься. Щоб увійти до такого списку, Британії необхідно довести, що її експортери 
сплачують стільки ж за викиди парникових газів, скільки виробники аналогічних товарів в ЄС. Водночас, 
ВКМІ може застосовуватися і на території Північної Ірландії, однак згідно з умовами домовленостей 
«Брекзит» Лондон повинен надати свою згоду на зміни в регуляторному режимі цього регіону. 
Таким чином, застосування ВКМІ стає ще одним «каменем спотикання» у непростому діалозі між 
Лондоном і Брюсселем і навіть приводом для початку торговельного протистояння між обома 
сторонами. Як заявив у цьому зв'язку Міністр з питань виходу Британії з ЄС Д.Фрост, відповідно до умов 
Брекзиту, лише Спільний комітет з питань імплементації Угоди про Брекзит може прийняти рішення 
щодо застосування ВКМІ до Північної Ірландії.  
 

3. Замовлена Урядом Ірландії експертна оцінка переваг угоди про вільну торгівлю з МЕРКОСУР 
закликає Дублін підтримати її укладення  

21 липня ц.р. Уряд Ірландії опублікував доповідь групи економічних експертівр щодо переваг і 
недоліків укладення угоди про вільну торгівлю між ЄС та латиноамериканським торговельним блоком 
МЕРКОСУР. Основним висновком доповіді є рекомендація Дубліну підтримати укладення Угоди.  

Серед іншого, доповідь відзначає, що підписання угоди зробить ЄС першим у світі торговельним 
об’єднанням, який матиме системні лібералізовані торговельні відносини з МЕРКОСУР. Це відразу 
поставить ЄС у вигідне становище порівняно зі своїми торговельними конкурентами на кшталт США та 
КНР. Доповідь також високо оцінює чисті позитивні вигоди ірландської економіки від укладення угоди: 
експорт з Ірландії до країн МЕРКОСУР може зрости на 17%, а імпорт – до 12%. В абсолютному вимірі 
обсяги експорту з Ірландії до латиноамериканського блоку можуть зрости на 1.2 млрд. євро до 2035 р., 
особливо виграють від режиму вільної торгівлі такі сектори як електромашинобудування, готові 
продукти харчування та напої (віскі).  
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Доповідь також закликає не переоцінювати ризики напливу дешевої латиноамериканської яловичини 
на ринок ЄС або вплив угоди на екологічну ситуацію в країнах МЕРКОСУР. Експерти вказують, що 
додаткова імпортна квота в 20000 т на рік для яловичини становитиме ледве 0.2% потенційного 
зростання обсягів виробництва в Бразилії. Такі незначні обсяги навряд чи матимуть відчутний вплив на 
використання земельних ресурсів та цілісність лісового фонду цієї країни. 

II. АГРОСЕКТОР І ТОРГІВЛЯ 
  

1. Європейські екоактивісти майже зібрали 1 млн. підписів, необхідних для подачі петиції до 
Європейської Комісії суттєво посилити обмеження щодо використання пестицидів 

Майже 140 неурядових організацій та груп активістів щодо захисту довкілля та органічного сільського 
господарства зібрали 628 тис підписів під петицією формату European Citizens Initiative під назвою «Save 
Bees and Farmers», яку планується подати до Європейської Комісії з вимогою суттєво посилити політику 
ЄС щодо обмеження використання пестицидів. Зокрема, петиція вимагає повне виведення з ринку 
синтетичних пестицидів до 2035 року та скорочення використання всіх пестицидів на 80% до 2030 р. 
Водночас, Стратегія ЄС «Від ферми до виделки» лише передбачає скорочення на 50% обсягів 
використання пестицидів до 2030 р. Активісти сподіваються, що їм вдасться вийти на 1 млн підписів до 
вересня цього року.  

Ініціатори кампанії «Save Bees and Farmers» розраховують на кумулятивний ефект своєї кампанії разом 
з цілою низкою інших громадських акцій, ініційованих своїми колегами в Німеччині, Італії та Франції. 
Координація дій здійснюється в рамках альянсу Pesticide Action Network Europe. 

 
2. Низка міжнародних заходів у сфері насінництва, органічного землеробства заплановані на 

вересень та жовтень цього року 

6-10 вересня у м. Ренн (Франція) відбудеться черговий щорічний Світовий органічний конгрес, в якому 
візьмуть участь понад 3000 представників всіх секторів органічного сільського господарства.  

Програма заходу доступна за посиланням: https://owc.ifoam.bio/2021/preliminary-program  
 
18-20 жовтня у Празі відбудеться чергове засідання загальних зборів Європейської федерації 
виробників насіння EuroSeeds. На цьому заході очікується активна та пізнавальна дискусія поміж 
лідерами ринку комерційного насінництва з актуальних питань, з якими стикається сьогодні галузь, від 
нових регуляторних вимог ЄС в рамках Стратегії «Від ферми до виделки» до новацій в сфері генної 
інженерії насіння рослин. 
 
Попередня програма заходу доступна за посиланням: https://euroseedscongress.com/on-site-
programme/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=b4cfc6f154-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_08_06_05_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-b4cfc6f154-
190636156  
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