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ЩЕ ОДИН КРОК ДО СВІТОВИХ РИНКІВ

20 лютого в Києві відбулася знаменна для України подія: Борщагівській хіміко!фармацевтичний за!
вод отримав перші національні сертифікати, які підтвердили "належну виробничу практику" (GMP)
ліній стерильних антибіотиків у флаконах і антибіотиків у капсулах. Раніше сертифікати GMP ук!
раїнські підприємства могли отримати лише від закордонних інспекцій. Національна система сер!
тифікації з'явилась завдяки спільним зусиллям західних експертів і Міністерства охорони здоров'я
України в рамках проекту Тасіс "Національна фармацевтична інспекція" (читайте на с. 3)



7лютого в Києві відбулася зу�
стріч Україна�ЄС на рівні мі�

ністрів закордонних справ. Фак�
тично міністр — Анатолій Зленко
— був лише з нашої сторони, від
ЄС прибули заступники — Анас�
тасіос Янніціс з Греції та Роберто
Антоніоне з Італії, а також Гене�
ральний секретар Ради ЄС, вер�
ховний представник у справах зовнішньої та безпе�
кової політики Хав'єр Солана, якого нерідко назива�
ють "міністром закордонних справ Євросоюзу".

На зустрічі обговорювались події в Україні та ЄС;
робочий план грецького Президентства стосовно ре�
алізації спільної стратегії щодо України; стан вико�
нання Угоди про партнерство і співробітництво; пер�
спективи розвитку відносин між Україною та ЄС і
міжнародні питання. В рамках візиту Трійку прий�
няв Президент України, а Хав'єр Солана зустрівся з
прем'єр�міністром України Януковичем.

Зовні зустріч з Трійкою не відзначилась ні особли�
вими подіями, ні значними проривами в стосунках,
втім можна сказати, що її характерною ознакою ста�
ла певна стриманість з українського боку. Курс на
"більше діла, менше слів" визначив глава держави:
"Ми поставили завдання — менше декларацій і мак�
симальне виконання завдань задля досягнення євро�
пейських стандартів." Попри те, "що курс України на
європейську інтеграцію залишається незмінним", —
як запевнив міністр Зленко, "ми готові в діловому і
прагматичному дусі обговорити наявні в цьому кон�
тексті питання". Саме так, в діловому і прагматично�

му, без кидання в обійми і
нетерплячих натяків на як�
найшвидші "заручини".
Зленко відверто перелічив,
що саме нас цікавить: "По�
перше, для України надзви�
чайно важливо мати
підтримку з боку Європей�
ського Союзу в питанні на�
шого вступу до СОТ. По�
друге, ми не хотіли б, щоб
наш кордон з новими чле�

нами ЄС перетворився на так звану "Шенгенську
стіну". В цьому плані ми також розраховуємо на ро�
зуміння та підтримку Брюсселя, від якого справді за�
лежить якщо не все, то принаймні дуже багато." 

"Україна є стратегічно дуже важливою для ЄС, і ми
зацікавлені у покращенні відносин з вашою державою,"
— заявив, у свою чергу, заступник міністра закордон�
них справ Греції Анастасіос Янніціс, — "всі країни —
члени ЄС — друзі України. Ми відзначаємо значний
прогрес вашої держави за останні роки. Ми підтри�
муємо курс реформ в Україні, хочемо бачити її неза�
лежною, стабільною і вважаємо, що найкращий шлях
до головної мети — вступу до ЄС — це постійний пере�
говорний процес і взаєморозуміння між нами."

Насамкінець Анатолій Максимович все ж не втри�
мався і натякнув гостям на те, що "хотілося б таки
якнайшвидше": "Ми розуміємо, що минулого року
ЄС готувався до розширення, і Україна перебувала в
тіні країн�кандидатів. Рік, який почався, повинен
стати роком виходу України з цієї тіні. Особливо роз�
раховуємо в цьому плані на Грецію та Італію — на�
ших давніх і надійних партнерів, які головують в ЄС
цього року".
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У К Р А Ї Н А  —  Є С

Довідка: Трійка ЄС (Troika) представляє Європейсь�
кий Союз у зовнішніх відносинах в рамках спільної зов�
нішньої та безпекової політики. Згідно з Амстердамсь�
кою угодою до її складу входить верховний представник
ЄС у справах зовнішньої та безпекової політики, пред�
ставник країни�президента, а також країни, яка голову�
ватиме в Союзі у наступний термін. В роботі Трійки за�
звичай бере участь представник Європейської Комісії.

"СКОРИСТАТИСЯ ПЕРЕВАГАМИ І ПОДОЛАТИ ПРОБЛЕМИ —   
ОСЬ НАШЕ СПІЛЬНЕ ЗАВДАННЯ"
сказав міністр закордонних справ України Анатолій Зленко на переговорах з Трійкою ЄС

ПРОГРАМА КОМПЕНСАЦІЇ ПАЛИВНОГО ДЕФІЦИТУ: 
ЄС ТА УКРАЇНА ПІДПИСАЛИ ДВІ НОВІ УГОДИ

11лютого у Представництві Єврокомісії в Києві міністр палива та енергетики України С.Єрмілов і Голова Пред�
ставництва Європейської Комісії в Україні Н.Жустен підписали дві важливі угоди: щодо розробки проекту

концепції виведення з експлуатації атомних електростанцій і щодо оцінки робіт, виконаних на енергоблоці №2
Хмельницької АЕС. Гроші на реалізацію обох проектів, а їхня загальна вартість складає 5,8 мільйона гривень,
надійдуть зі спеціального рахунку НБУ, створеного в рамках програми компенсації паливного дефіциту.

Нагадаємо, що 65 мільйонів євро на придбання палива, потреба в якому виникла після закриття ЧАЕС, Євро�
пейський Союз надає Україні трьома траншами і за певних умов. А саме: в Нацбанку створюється особливий ра�
хунок, еквівалентний гранту ЄС, який формується з надходжень від продажу електроенергії, виробленої з прид�
баного за гроші ЄС палива. Цей рахунок призначений для підтримки і зміцнення енергетичного сектора України,
і розпоряджуються ним сторони разом. В рамках першого траншу, зокрема, були виділені гроші на зменшення
заборгованості уряду в енергетичному секторі, а нинішні 5,8 мільйонів гривень — вже з надходжень, ґенерова�
них другим траншем.

Детальніше про проекти. Крім очевидної практичної користі, вони є необхідною передумовою надання Україні
кредиту ЄБРР на завершення будівництва енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській АЕС (проект ХАЕС�2/РА�
ЕС�4). На відміну від паливнодефіцитного ґранту Єврокомісії, обіцяна Україні під цей проект довгострокова позика
в 585 мільйонів доларів лишається під сумнівом: переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку про
умови її надання тривають, і саме напередодні чергового їх раунду відбулося підписання двох згаданих вище угод.

Лесь Вишневський
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Т А С І С
КЕРІВНИК ПРОЕКТУ 
ДОКТОР ГІЛЬСДОРФ 
ЗНОВУ ЗВІТУЄ
Завершився проект Тасіс "Націо$
нальна фармацевтична  інспекція"

Рівно два роки тому "Євробюлетень" уже писав
про завершення одного "фармацевтичного"
проекту Тасіс — "Підтримка в реструктуризації
фармацевтичної промисловості України" (www.
pharma$tacis.kiev.ua). З проектом, що завер$
шився 28 лютого 2003 року, їх єднає не лише
адресат — Міністерство охорони здоров'я і
сфера діяльності — вітчизняна фармацевтична
промисловість, а й виконавець — німецька
консалтингова компанія "CII Group AG" і ке$
рівник проекту — сумлінний і завжди усміхне$
ний доктор Вернер Гільсдорф. Той, хто слідкує
за нашими публікаціями, можливо, пам'ятає
журналістські дифірамби на адресу цієї люди$
ни; два роки, що минули відтоді аж ніяк його не
змінили. 20 лютого на фінальній презентації
проекту "Національна фармацевтична інспек$
ція" доктор Гільсдорф, як завжди докладно і
ґрунтовно, звітував перед журналістами про
свою дворічну (а з урахуванням першого проек$
ту — чотирирічну) працю, спрямовану на поліп$
шення процесу виробництва ліків в Україні.

Проект з бюджетом у 850 000 єв$
ро мав чотири головних цілі:
> створення державної фармацев$
тичної інспекції з так званої "на$
лежної виробничої практики"
(Good manufacturing practice, GMP);

> розробка стратегії послідовного
запровадження стандарту GMP в
Україні;

> навчання урядовців та майбутніх
інспекторів з GMP та GDP (належ$
на дистриб'юторська практика);

> допомога Міністерству охорони
здоров'я в акредитації, себто ви$
знанні національної інспекції та$
кими міжнародними організація$
ми як PIC/S (Система співпраці
фармацевтичних інспекцій, www.
picscheme.org) та ВООЗ.

А вже в ході виконання проекту (треба знати
доктора Гільсдорфа — він завжди знайде собі
роботу) постали ще два завдання: добрати ла$
бораторії контролю якості лікарських засобів
(на "фармжаргоні" — ЛЗ), де можна було б здій$
снювати експертизу для державної інспекції, і
проаналізувати нашу систему фармнагляду та
порекомендувати, як би її можна було поліпши$
ти відповідно до чинних вимог ЄС. 

"The talk is cheap, the action is important"
"Слова коштують дешево, лише справи мають
вагу," — так почав доктор Гільсдорф свою фіна$
льну презентацію (яку "коротенько" виклав для
всіх зацікавлених на 31$й сторінці А4 формату).
Тож про справи. Постановою № 1419 від
26.09.2002 Кабінет Міністрів України зо$
бов'язав Мінздоров розробити нормативні ак$

ти й механізми сертифікації ви$
робництв ЛЗ згідно з положення$
ми ЄС та ВООЗ, а також створити
державну систему стандартизації
ЛЗ і підготувати передумови для
приєднання до PIC/S. Слухняне мі$
ністерство постанову виконало і
видало низку наказів, зокрема
№391 від 30.10.2002 "Про за$
твердження Порядку проведення
сертифікації виробництва лікар$
ських засобів", яким чітко визна$
чено критерії сертифікації і покла$
дено відповідальність за її прове$
дення на Державний департамент
з контролю за якістю, безпекою та
виробництвом лікарських засобів
та виробів медичного призначен$
ня. Згідно з наказом, належна ви$
робнича практика — це "вимоги
до управління якістю, приміщень,

обладнання, персоналу, документації, контро$
лю якості, роботи з рекламаціями, проведення
самоінспекцій, робіт за контрактом тощо, які
враховують директиви Європейського Співто$
вариства та рекомендації Всесвітньої ор$
ганізації охорони здоров'я. Дотримання цих ви$
мог гарантує, що лікарські засоби постійно ви$
робляються і контролюються відповідно до
стандартів якості, які відповідають їх призна$

ченню, а також відповідно до вимог реєстра$
ційного досьє або специфікації на продукцію."
Таким чином, від колишньої практики перевір$
ки якості кінцевої продукції, ми починаємо пе$
реходити до загальносвітових норм контролю$
вання виробництва. Проект підготував 12 ук$
раїнських інспекторів GMP та четверо викла$
дачів. Власне, кульмінацією спільної роботи за$
хідних експертів і Мінздоров'я стала подія, що
відбулася того ж дня — 20 лютого — на Бор$
щагівському хіміко$фармацевтичному заводі
(www.bhfz. com.ua), де виробництво стерильних
антибіотиків у флаконах і капсулах отримало
перший національний сертифікат GMP.

Свій звіт доктор Гільсдорф завершив такими
словами: "Результати, яких ми досягли спільни$
ми зусиллями, принесуть користь лише за умови
продовження цієї роботи і після завершення
проекту." Справді, GMP відкриває доступ на сві$
товий ринок, та лише за умови його визнання
міжнародними організаціями. Тож наступний
крок, паралельно з подальшим запроваджен$
ням належної виробничої практики (а також чо$
тирьох інших GP: лабораторної, дистриб'юторсь$
кої, аптечної та клінічної) — приєднання до Сис$
теми співпраці фармацевтичних інспекцій.

Марія Запара

П Р О Г Р А М А  Т Е Х Н І Ч Н О Ї  Д О П О М О Г И  К Р А Ї Н А М  С Н Д  Т А  М О Н Г О Л І Ї

Доктор Вернер Гільсдорф,

керівник проектів Тасіс

"Підтримка в реструктури�

зації фармацевтичної про�

мисловості України" та

"Національна фармацев�

тична інспекція"
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Ж І Н К И

ХТО НЕ ЖИВ 
ПОСЕРЕД БУРІ, 
ТОЙ ЦІНИ НЕ ЗНАЄ СИЛІ

Ніколи за всю історію Іспанії жінка не
очолювала міністерство закордон�

них справ. До 10 липня 2002 року, коли
прем'єр�міністр Хосе Марія Азнар при�
значив на цю посаду Ану Паласіо. А вже
наступного дня на новоспеченого мініст�
ра чекало важке випробування: давнє
напруження у відносинах Іспанії з Ма�
рокко через невирішені територіальні
проблеми вибухнуло кризою — 11 лип�
ня марокканці захопили "іспанську тери�
торію" — крихітний острівець Перехіль
(Лейла) у Ґібралтарській протоці. Кози�
ний острів (острівець бо розташований
за 150 м від африканського берега і ма�
рокканські пастухи випасають там кіз)
іспанські ВМС відбили, але гордіїв вузол
взаємних претензій (нелегальна іммігра�
ція в Європу, з одного боку, іспанські ан�
клави Сєута і Мелілья на північноафри�
канському березі, з іншого, а також За�
хідна Сахара, територіальні води тощо)
розрубати не змогли. До його розв'язан�
ня довелося взятися Ані Паласіо.

Вона народилася 22 липня 1948 року в
благородній баскійській родині маркіза
Луїса Мареа де Паласіо�і�де Паласіо та
Луїси дель Вале Лерсунді (молодша дочка
—  Лойола де Паласіо, — член Європейсь�
кої Комісії з питань транспорту і енергоза�
безпечення). Через демократичні переко�
нання відмовилася від аристократичної
часточки "де". Дипломований політолог,
соціолог і юрист, Ана віддала перевагу
праву. Викладала в багатьох університе�
тах Іспанії та за кордоном і мала успішну
адвокатську практику. 2001 року амери�
канський "Wall Street Journal" визнав її
"Європейським адвокатом" року.

Розлучившись у 22 роки, Ана більше
не одружувалась. 1994 року почалася
політична кар'єра Ани Паласіо: вона ста�
ла депутатом Європейського Парламен�
ту від Народної партії (Partido popular),
очолюваної Азнаром. Неймовірно пра�
цездатна, вольова і водночас красномов�
на і приємна в спілкуванні, ця жінка не
залишилась непоміченою: Ана головува�
ла в правових парламентських коміте�
тах, її обрали віце�президентом... А в
грудні 2000 лікарі виявили в неї злоякіс�
ну пухлину.

ХТО ВАМ СКАЗАВ,
ЩО МИ СЛАБКІ

ЄВРОПЕЙСЬКІ

ЖІНКИ:
ХТО ВАМ СКАЗАВ,
ЩО МИ СЛАБКІ!

ЄВРОПЕЙСЬКІ

ЖІНКИ:
Сподіваюся, дорогі читачі, ви про1

бачите нам, що з певним запізнен1
ням поздоровляємо вас із 8 Березня.
Бо й сама весна цього року забари1
лася, а після довгої зими так хочеться
сонця і свята. "Знов весна і знов надії
в серці хворім оживають", — писала
Леся Українка, переборюючи страш1
ну недугу, — "Знов мене колишуть
мрії, сни про щастя навівають." То
нехай же буря весняна змиє бурхли1
вими потоками застарілий біль і
важкі думи! З нагоди жіночого свята
представляємо вам, дорогі читачі,
двох сонячних європейських жінок
— міністра закордонних справ Іспа1
нії Ану Паласіо і президента Фінлян1
дії Тар'ю Халонен. Сильні й життє1
любні, вони як і наша Леся, підкоря1
ються тільки весні:

"Тихо думка шепоче: "Не вір тій весні!"
Та даремна вже та осторога,
Вже прокинулись мрії і співи в мені...
Весно, весно, — твоя перемога!"

Ана Паласіо
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Ця хвороба вбиває багатьох уже на
етапі діагнозу — "рак" звучить як вирок.
Але не для мужніх і сильних духом.
Внаслідок курсу хіміотерапії Ана Па�
ласіо втратила на голові волосся, та це
не примусило її залишити роботу. Вона
відмовилась від перуки і з'являлась на
засідання геть безволоса, не ховаючись
від фотокамер. А вже як "хімія" відбирає
сили, знають лише ті, хто пройшов через
це. Своїм прикладом мужня жінка спо�
дівалася підбадьорити інших, а для неї
самої взірцем був знаменитий велопере�
гонник Ленс Армстронґ, який подолав�
ши рак, переміг у "Тур де Франс".

Тож 22 липня 2002 року (в день свого
54�річчя), невдовзі після збройного кон�
флікту на острові Перехіль, біла жінка
міністр закордонних справ Ана Паласіо
прибула до ісламської країни відновлю�
вати мир. Прийом був холодним, міністр
закордонних справ Марокко Мохамед
Бенаїсса не міг примиритися з тим, що
доводиться на рівних спілкуватися з жін�
кою. Але мужність і спокійна гідність цієї
жінки зрештою підкорили його. Діалог
розпочався. І попри те, що сьогодні кон�
флікт далеко не вичерпаний, коли вже
цього року Ана Паласіо вдруге відвідала
Рабат як міністр закордонних справ, на
неї чекав теплий і надзвичайно урочис�
тий прийом: аудієнція в короля, зустріч з
прем'єр�міністром, сніданок з Бенаїссою
і обід у нього вдома!

Звісно, вона не янгол (хоча й ревна ка�
толичка), вона — міністр, і як такого її
чимало критикують. Кажуть, в неї немає
особистого життя, дорікають, що живе
роботою. Та "хто не жив посеред бурі,
той ціни не знає силі, той не знає, як лю�
дині боротьба і праця милі."

ТАР'Я ХАЛОНЕН — 
ПРЕЗИДЕНТ ФІНЛЯНДІЇ

УФінляндії жінки на найвищих ке�
рівних посадах нікого не дивують; і

те, що Тар'я Халонен одинадцятий пре�
зидент Фінляндії і тільки перший —
жінка, швидше примхи виборчих кампа�
ній. Справді, важко запідозрити в дис�
кримінації жінок країну, яка раніше за
всіх в Європі надала їм виборче право.

Тар'я Халонен завжди, як казали рані�
ше, "займала активну життєву позицію":
була генеральним секретарем Націо�
нального союзу фінських студентів, юри�
стом асоціації профспілок Фінляндії.
Працювала міністром соціального забез�
печення, міністром зовнішніх справ, мі�
ністром скандинавської співпраці; упро�
довж 21 року була депутатом парламен�
ту від соціал�демократичної партії.

1 березня 2000 року на 57�му році жит�
тя Тар'я Халонен заступила на шести�
річний президентський термін, а влітку

того ж року всі газети Фінляндії повідо�
мили чудову новину: пані президент од�
ружується! І знову ж таки, це нікого не
здивувало: ні те, що на 57�му році, ні те,
що президент. А що дивного в тому, що
жінка з такою чарівною усмішкою бере
шлюб зі своїм давнім другом?

Характерний випадок з президентсь�
кої практики демократичної держави:
торік в листопаді під час офіційного візи�
ту до Китаю президент Фінляндії відзна�
чила поліпшення ситуації з дотриманням
прав людини у країні. Китайцям це зау�
важення вельми сподобалося, а от спів�
вітчизникам — не дуже. Парламентарії
почали голосно дорікати президенту за
необґрунтовану похвалу, посилаючись
на дані організації "Міжнародна амніс�
тія" про численні порушення прав люди�
ни в Китаї. А що ж президент? Скорис�
тавшись нагодою виступу перед молод�
дю, Тар'я Халонен визнала, що її заява в
Китаї було неправильною — в тому ж ре�
ченні вона мусила додати, як багато ще
лишається зробити у цій царині. Отак!
Багато ви бачили президентів, які пуб�
лічно визнають свої помилки?

Василь Тихий

Нобелівський комітет 
зневажає жінок

Група шведських інтелектуалок —
журналістки, науковці, письменниці

— у відкритому листі звинуватили Но�
белівські комітети в дискримінації жі�
нок. Вони нагадали, що лише 3% усіх
премій, присуджених починаючи з 1901
року, були вручені жінкам.

"В галузі фізики жінка востаннє отри�
мала премію 1963 року (і до того ж поді�
лила її з трьома чоловіками�лауреата�
ми); в галузі хімії це сталося 1964 року,
а в медицині — 1983�го. Премію миру
отримали тільки вісім жінок, премію за
літературу — дев'ять, а в галузі еконо�
міки взагалі жодна жінка, як виявилось,
не гідна нагороди. Загалом за всю понад
сторічну історію нагородження з понад
700 лауреатів лише 28 жінок були від�
значені за їхній внесок у загальний до�
робок людства.

Найсумнівнішими, на думку членів
ініціативної групи (до складу якої, до ре�
чі, входить професор літератури Ебба
Братстрьом — дружина постійного сек�
ретаря Шведської академії, що присуд�
жує Нобелівські премії з літератури) ви�
даються премії з літератури. Де, запиту�
ють вони, Вірджинія Вулф, Карен Блік�
сен, Колетт, Едіт Вартон, Катрін Менс�
філд, Ґертруда Стайн, Сімон де Бовуар,
Марґеріт Дюрас та багато інших.

Серед лауреатів Нобелівської премії
2002 року, як відомо, також немає жод�
ної жінки...

А норвежці 
дискримінували чоловіків

Суд Європейської асоціації вільної
торгівлі (ЄАВТ)* визнав неправо�

мочними дії керівництва університету
міста Осло (Норвегія), яке запровадило
спеціальну квоту для жінок на заміщен�
ня професорських посад. Суд вирішив,
що таким чином університет надав жін�
кам перевагу перед чоловіками, а це у
ринковому суспільстві неприпустимо.
Принцип вільної конкуренції важли�
віший за прагнення мати більше викла�
дачів�жінок.

Навіть за допомогою квот універси�
тет "назбирав" лише 13% жінок�профе�
сорів. "Якщо ж уряд змусить нас підко�
ритися рішенню Суду, ми втратимо
один з найдієвіших інструментів досяг�
нення ґендерної рівності серед профе�
сорів," — каже ректор університету
Арілд Андердалд.

Тар’я Халонен

*До ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія та Ліхтен�
штейн. Детальніше дивіться в цьому номері стат�
тю "ЄС+ЄАВТ=Європейська економічна зона"

ҐЕНДЕРНІ РЕЛЯЦІЇ
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Т А С І С
ВЧИТИСЯ, ВЧИТИСЯ 
І ЩЕ РАЗ ВЧИТИСЯ
Програма навчання менеджерів

Програма навчання менеджерів (Mana$
gers' Training Programme, MTP) — проект
Тасіс, перший етап якого розпочався в
лютому 2000 року. Відтоді понад 1500
менеджерів та молодих спеціалістів з
Росії, України, Азербаджану, Узбекистану,
Монголії, а з квітня 2002 року — ще й з
Казахстану та Киргизстану, пройшли ста$
жування в європейських компаніях.

Головне завдання проекту — сприяти
розвитку економіки України та інших
країн СНД шляхом надання допомоги у
навчанні та перепідготовці керівних
кадрів компаній. В основу програми по$
кладено такі принципи:

> надати тисячам менеджерів країн СНД
та Монголії можливість підвищити свою
професійну та управлінську кваліфікацію
через стажування в західноєвропейсь$
ких компаніях;

> поліпшити якість управління на підпри$
ємствах$учасниках програми;

> надати можливість налагоджувати ді$
лові контакти і співпрацю з підприємст$
вами Західної Європи;

> підтримати учасників програми, які іні$
ціюють або вже запроваджують оновлен$
ня й перетворення на своїх підприємствах;

> подолати культурні бар'єри, допомогти
виникненню взаєморозуміння між мене$
джерами західно$ і східноєвропейських
компаній.

Офіс проекту в Києві успішно працює вже
три роки. Нинішній етап програми перед$
бачає професійне навчання понад 200
мененеджерів з України в 14 різних
країнах Західної Європи. В кожній об$
ласті створено реґіональну групу підтрим$
ки. На конкурсних засадах відібрано
дев'ять вищих навчальних закладів, які
навчають молодих менеджерів і готують
їх до стажування на Заході.

Відгуки учасників програми свідчать про
велику ефективність курсу. Після повернен$
ня на батьківщину більшість молодих керів$

ників взяли на себе нові, складніші функції
управління, були переведені на вищі поса$
ди або створили свій власний бізнес.

А скільки нових ділових контактів налагод$
жено між учасниками програми та підпри$
ємствами$партнерами! До того ж спільна
комерційна діяльність — лише один з ас$
пектів взаємної підтримки та взаємодії.
Повертаючись додому, кожен менеджер
їде з ідеями про те, як поліпшити роботу
свого відділу а то й всього підприємства.

З огляду на позитивні результати програ$
ми, ЄС ухвалило рішення продовжити її ще
на два роки і збільшити кількість учасників
з України до 300. Крім того, започаткова$
но пілотний проект "Local MTP", який пе$
редбачає стажування молодих менед$
жерів у себе на батьківщині на спільних
або дочірніх підприємствах, де запровад$
жені європейські методи управління.

Людмила Яковлєва
Директор Агентства з розвитку малого 

та середнього підприємництва 

ЄС РОЗПОЧИНАЄ В УКРАЇНІ 
НОВИЙ ПРОЕКТ 
ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ

4 лютого на спільній прес$конференції
Представництво Європейської Комісії в
Україні та Міністерство економіки та з пи$
тань європейської інтеграції України ого$
лосили про відкриття нового проекту з ре$
структуризації українських підприємств.

Це не перший проект в рамках програми
Тасіс, спрямований на поліпшення конку$
рентоспроможності підприємств, подібні

вже реалізувалися в Україні раніше і до$
вели свою ефективність. Їхня особливість
полягає в тому, що технічну допомогу ук$
раїнським підприємствам надають укра$
їнські ж консалтингові компанії, а захід$
ний контрактор ЄС слугує в цьому процесі
координатором.

Нинішній проект розрахований на 2 роки.
Він виконуватиметься під керівництвом ав$
торитетної міжнародної консалтингової
компанії БеарінгПойнт (www.bearing$
point.com). 8 — 10 відібраних на конкурс$
них засадах (www.restructuringukraine.
kiev.ua) українських консалтингових ком$
паній надаватимуть стратегічні консультації
приватним підприємствам України (або та$
ким, що приватизуються). 80% вартості по$
слуг консультантів фінансуватимуться з бю$
джету проекту, що становить 3 мільйони
євро. Решту — 20%, повинні сплатити самі
підприємства, засвідчивши таким чином
бажання та готовність їхніх керівників сти$
мулювати реальні зміни. Очікуваний ре$
зультат — реальне поліпшення господарсь$
кої діяльності підприємств$партнерів, яке
можна оцінити за об'єктивними показни$
ками: підвищення продуктивності вироб$
ництва, покращання руху грошових коштів
тощо. "Ми сподіваємось, що завдяки цьому
проекту представники бізнесу отримають
реальну допомогу в галузі управління
підприємством," — висловив побажання
Олег Мельник, керівник департаменту
інституційної політики міністерства.

Проект передбачає проведення тренінгів і
навчальних заходів для самих консуль$
тантів, керівників підприємств, викладачів
навчальних закладів і студентів. Він сприя$
тиме ширшому використанню консалтин$
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матика навчальних програм охоплює
принципи та практику господарювання, що
мають велике значення для успішної
життєдіяльності підприємств в умовах рин$
кової економіки.  
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Інформацію про проект можна 
отримати на сайті: www.tacis�mtp.org
або в київському офісі за адресою:
01023, Київ, вул. Шота Руставелі, 20 В, 
офіс 26
Тел/факс: (044) 246 53 50, 
246 53 15, 246 37 29. 
E�mail:office@sme.kiev.ua
Контактна особа: Людмила Яковлєва

За детальнішою інформацією про$
хання звертатися до координаторів
програм преси та інформації Пред$
ставництва Європейської Комісії в
Україні.
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Історія об'єднання Європи нерідко по�
дається сьогодні як казка про щасливе

кохання: полюбили, взяли шлюб і жили в
мирі та злагоді. Слова ЄС і Європа (Захід�
на) вважають синонімами, а вступ "яки�
мось дивом" досі неприєднаних Норвегії
та Швейцарії — лише питанням часу.

Одне з цієї баєчки на 100% правда —
про життя в мирі. І це — головне й неоці�
ненне досягнення Співтовариства, влас�
не, для цього й об'єднувались. Тож якщо
це був і шлюб — то з вигодою — політич�
ною і економічною. Однак рамки Євро�
пейського Економічного Співтовариства
(ЄЕС) деякі країни вважали затісними і
намагалися розширити їх у відповідності
до своїх уявлень про інтеграцію. Наведе�
мо з цього приводу уривок з книги Дес�
монда Даймонда "Дедалі міцніший союз"
про події кінця 1950�х років, після утво�
рення ЄЕС.

"Ухваливши рішення не приєднува�
тись до ЄЕС, Британія прагнула нато�
мість скористатися перевагами вільної
торгівлі в Європі, уникаючи спільного
зовнішнього тарифу, спільної сільського�
сподарської політики та будь�якої форми
економічної інтеграції. Держави�члени
були обурені цією, на їхній погляд, спро�
бою Британії підірвати європейську інте�
грацію шляхом розчинення новонарод�
женого ЄЕС у ширшій зоні вільної
торгівлі. ...

... Британія не відступилась і в листопа�
ді 1959 року сформувала Європейську
асоціацію вільної торгівлі (ЄАВТ з Австрі�
єю, Данією, Норвегією, Португалією,
Швецією та Швейцарією). Держави ЄЕС
відхилили початкову спробу ЄАВТ ство�

рити щось на кшталт економічної асоціа�
ції, вирішивши натомість поквапитись із
тіснішою інтеграцією. Їхній рух у цьому
напрямку виявився настільки успішним,
що на початку 1960�х років Британія звер�
нулася із запитом про вступ до ЄЕС."* Ус�
піхи європейської інтеграції, а надто —
програма єдиного ринку, який обіцяв над�
звичайні економічні переваги, в середині
1980�х років підштовхнули країни ЄАВТ
(на той час уже без Британії і Португалії
— членів ЄЕС) до активних дій. Щоб от�
римати доступ до великого спільного рин�
ку, вони швидко (навіть швидше за країни
Співтовариства) прилаштовували відпо�
відним чином своє законодавство і почали
дедалі наполегливіше втручатися в спра�
ви ЄЕС, намагаючись прискорити рух до
єдиного ринку. А зустрівши з боку Спів�
товариства твердий опір, деякі країни зро�
били відповідні висновки і подали заявку
про членство в ЄЕС.

На той час — кінець 1980�х — прийом
нових країн аж ніяк не входив до планів
Співтовариства, яке ще мало "перетра�
вити" недавнє піренейське розширення.
І для того, щоб відвернути країни ЄАВТ
від намірів приєднатися до ЄЕС, тодіш�
ній президент Європейської Комісії Жак
Делор у своєму виступі в Європарламен�
ті 17 січня 1989 року повернувся до ко�
лишньої пропозиції ЄАВТ і запропонував
"нову форму об'єднання зі спільними
адміністративними та законодавчими
інституціями."

ЄВРОПЕЙСЬКА 
ЕКОНОМІЧНА ЗОНА

Так створювалась Європейська еко�
номічна зона (ЄЕЗ) (спочатку її нази�

вали Європейським економічним просто�
ром) — величезний об'єднаний ринок,
що мав охопити дванадцять країн ЄС та
сім членів ЄАВТ (Австрію, Фінляндію,
Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію, Шве�

ЄС+ЄАВТ=
ЄВРОПЕЙСЬКА 

ЕКОНОМІЧНА ЗОНА 

* Тут і далі в перекладі автора статті цитується: Desmond Dinan, Ever Closer Union, Lynne Rienner
Publishers, 1999, c. 41, 161�163.

Ісландія
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цію та Швейцарію). Запропонована еко�
номічна зона з дев'ятнадцяти країн з 380�
мільйонним населенням, забезпечувала
40% світового торгового обігу і мала ста�
ти найбільшим і найвигіднішим міжна�
родним торговельним об'єднанням. Хоча
й створена значною мірою для того, щоб
запобігти розширенню ЄС, Європейська
економічна зона перетворилася для
трьох її провідних ЄАВТ�членів (Австрії,
Фінляндії та Швеції) на кімнату для не�
довгого очікування перед вступом у ЄС.
Отже, хоча тоді про це було ще невідомо,
ЄЕЗ стала першим неформальним кро�
ком ЄАВТ�країн до вступу. Якщо почина�
ти відрахунок звідти, то переговори про

це розширення тривали загалом майже
п'ять років.

Ентузіазм, з яким члени ЄАВТ зустрі�
ли пропозицію Делора, обіцяв напруже�
ну підготовчу роботу, спрямовану на вті�
лення задуму про ЄЕЗ. Негайно запра�
цювала об'єднана група представників
ЄАВТ і ЄЕС. Вона здійснювала загальне
керівництво робочими групами, кожна з
яких мала свою спеціалізацію: програма
спільного ринку, супутні напрями полі�
тики (довкілля, транспорт, соціальна по�
літика тощо) та правові й інституційні
питання. До жовтня 1989 року об'єднана
група підготувала базу для попередніх
переговорів та виявила головну супереч�
ність: вимогу ЄАВТ брати повноправну
участь в "ухваленні рішень", і готовність
ЄЕС поділитися лише правом на "роз�
робку рішень". Після низки процедурних
заходів, обидві сторони оголосили, що
переговори про створення ЄЕЗ розпоч�
нуться в середині 1990�х років.

На превеликий жаль Комісії, приско�
рення переговорів з ЄАВТ не відвернуло
Австрію від наміру вступити до ЄЕС. Ще

зовсім недавно, 1988 року, Радянський
Союз повторив своє давнє упередження
проти членства Австрії, але змінив свою
позицію, після того, як реформи прокоти�
лися Центральною та Східною Європою.
Не бажаючи втратити "історичну наго�
ду", 1 липня 1989 року Австрія подала за�
яву про вступ до ЄЕС. Хоча Радянський
Союз більше не стояв на перешкоді, нейт�
ралітет, який і досі мав для Австрії велике
значення, обіцяв стати каменем споти�
кання. У своїй заяві Австрія обіцяла вико�
нувати всі обов'язки, які накладає членст�
во, але чіплялася за свій міжнародний
статус "незмінного нейтралітету." Хоча
Брюссель і вирішив призупинити подаль�

ше розширення доки не буде завершено
формування спільного ринку, заява Авст�
рії одразу ж поставила важке запитання
про сумісність нейтралітету і прагнення
ЄЕС посилити співробітництво у галузі
зовнішньої та безпекової політики.

Зайнятість ЄЕС реформою угоди 1991
року додала проблем до переговорів про
ЄЕЗ. Навіть і без цього, представник Ко�
місії на переговорах назвав їх "найсклад�
нішими переговорами…з тих, що коли�не�
будь велися від імені ЄЕС." Тільки стосов�
но внутрішнього ринку країни ЄАВТ му�
сили запровадити близько 1400 законо�
давчих актів Співтовариства на 10000
сторінках. Попри те, що країни ЄАВТ об�
межили свої вимоги аби прискорити до�
сягнення угоди, переговори невдовзі за�
буксували на інституційних питаннях, і
пожвавилися лише тоді, коли у травні
1991 року ЄЕС погодилося враховувати
думку ЄАВТ щодо проектів законів і ство�
рити журі з суддів від ЄЕС та ЄАВТ для
розв'язання суперечок стосовно ЄЕЗ.

В другій половині 1991 року перегово�
ри застряли знов. Права на риболовлю,

вантажні перевезення через Альпи та
фінансова підтримка бідніших членів
ЄЕС стали майже нездоланною пере�
шкодою на шляху до кінцевої угоди. Іспа�
нія та Португалія вимагали широкого до�
ступу до норвезьких та ісландських зон
риболовлі, Швейцарія і Австрія хотіли
обмежити транзит великих вантажівок з
країн ЄЕС, а Іспанія бажала суттєвого
збільшення початково запропонованого
ЄАВТ внеску до фонду згуртованості
Співтовариства. Коли у вересні 1991 ро�
ку минув третій термін, призначений для
завершення переговорів, данське Прези�
дентство у розпачі заявило, що досягнен�
ня угоди про ЄЕЗ виявилось неможли�

вим, і воно в жодному разі не є пріорите�
том для ЄЕС.

Звісно, країни ЄАВТ більше втрачали
в разі остаточного зриву переговорів.
Щоправда Швейцарія та Ісландія трима�
лися до останнього, перш ніж погоди�
лись на кінцеву пропозицію щодо рибо�
ловлі та вантажних перевезень, звіль�
нивши, таким чином шлях до підпсання
угоди, яке відбулося 22 жовтня 1991 ро�
ку. Не встигло ще просохнути чорнило
на угоді, як Суд ЄЕС оголосив, що запро�
понований спільний суд ЄЕС та ЄАВТ
суперечить законодавству Співтоварист�
ва. Відновлені переговори завершилися
у лютому 1992 року досягненням ком�
промісу щодо правового механізму
розв'язання суперечок стосовно ЄЕЗ. 2
травня 1992 року обидві сторони на�
решті підписали остаточний договір, в
останню хвилину ще раз переглянувши
питання про вантажні перевезення тери�
торією Австрії.

…1989 року, коли переговори почина�
лися, країни ЄАВТ (за винятком Австрії,
яка вже подала тоді заяву про вступ до

Сімейство королів Норвезьких
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ЄЕС) розглядали договір про створення
ЄЕЗ як можливість користуватися виго�
дами єдиного ринку без обов'язкового
приєднання до ЄЕС. Через два роки, на�
прикінці переговорів, більшість країн
ЄАВТ вважали ЄЕЗ проміжним етапом
на шляху до повноправного членства.
Що ж сталося за цей час? Перше, хоча
країни ЄАВТ раніше в цілому перевер�
шували розвитком країни ЄЕС, біль�
шість із них на початку 1990�х пережива�
ли економічний застій і бачили кращі
перспективи для поліпшення ситуації
всередині ЄЕС, ніж поза ним. Друге,
більшість членів ЄАВТ були незадово�
лені обмеженою участю у "розробці рі�

шень", запропонованій Брюсселем, і вва�
жали, що тільки повне членство в ЄЕС
надасть їм справжніх повноважень в ух�
валенні рішень. Третє, країни ЄАВТ по�
боювались залишитися поза європейсь�
ким економічним і монетарним союзом
(ЕМС) і, відповідно, пов'язаним із ним
економічним ростом (якби такий відбув�
ся). Четверте, майже ніхто з членів
ЄАВТ не хотів лишатися поза ЄЕС, в той
час, як їхні партнери по асоціації вступи�
ли до Співтовариства."

Ніхто не хотів лишатися осторонь, і
всі країни ЄАВТ, крім Ісландії (яка побо�
ювалась "усуспільнення" своєї зони ри�
бальства), подали заяву про вступ: Шве�
ція у червні 1991 року, Фінляндія — у
березні 1992 року, Швейцарія — в трав�
ні, а Норвегія — в листопаді. 1 січня
1995 року відбулося перше розширення
вже Європейського Союзу, яке отримало
назву "ЄАВТ�розширення" — до нього
приєдналися Австрія, Фінляндія та Шве�
ція. Внаслідок негативного результату
референдумів Норвегія і Швейцарія за�
лишилися поза межами ЄС, причому

Швейцарія також і за межами Євро�
пейської економічної зони.

ЄАВТ і ЄЕЗ СЬОГОДНІ

Європейська асоціація вільної торгівлі
(www.efta.int) об'єднує нині чотири

країни: Норвегію, Швейцарію, Ісландію
та Ліхтенштейн, три з яких, крім Швей�
царії, є членами Європейської економіч�
ної зони разом з державами ЄС. ЄАВТ
має три спільні інституції: секретаріат,
наглядовий орган і Суд ЄАВТ.

24 вересня 2002 року в Києві відбуло�
ся перше засідання спільного комітету в
рамках декларації про співробітництво
між ЄАВТ і Україною.

Угода про створення ЄЕЗ надає трьом
країнам ЄАВТ право дорадчого голоса у
законотворчому процесі в ЄС, але рішен�
ня ухвалюються без їхньої участі. На�
томість на них покладено обов'язок за�
проваджувати до національних законо�
давств усі закони Співтовариства, які
торкаються питань, охоплених Євро�
пейською економічною зоною.

Нагляд за виконанням положень угоди
здійснює спеціальна інституція — спіль�
ний комітет, головним завданням якого є
ухвалення рішень щодо поширення дирек�
тив і постанов Співтовариства на держави
ЄЕЗ�ЄАВТ. Крім того, існує Рада ЄЕЗ, до
якої входять члени Ради з загальних пи�
тань ЄС і по одному представнику від
урядів країн ЄЕЗ�ЄАВТ. Рада ЄЕЗ зби�
рається двічі на рік, а головує в ній по
шість місяців кожна з країн�учасниць.

Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн бе�
руть фінансову участь у справі еконо�
мічного вирівнювання і підтягування від�
сталих реґіонів ЄС. Їхній річний внесок у
цю благородну справу становить близь�
ко 24 мільйонів євро.

РОЗШИРЕННЯ ЄЕЗ

Країни, які вступають до Європейського
Союзу, відповідно приєднуються і до

Європейської економічної зони, а держави
ЄЕЗ�ЄАВТ, в свою чергу, отримують дос�
туп до значно більшого ринку збуту своїх
товарів. Зрозуміло, що такі переваги не мо�
жуть надаватися безкоштовно. "Величез�
ний потенціал розширеного спільного рин�
ку неможливо реалізувати без фінансової
підтримки бідніших країн...," — сказав Кріс
Патен, уповноважений з зовнішніх справ
Комісії — "І цілком справедливо, щоб усі,
хто отримує вигоди від єдиного ринку,
включно й Норвегія, Ліхтенштейн та
Ісландія, поділили б між собою витрати."

В грошовому еквіваленті це означає
двадцятикратне збільшення внесків: за�
мість 24 мільйонів — 500 мільйонів євро
на рік. Саме такі вимоги висунув Євро�
пейський Союз країнам ЄЕЗ�ЄАВТ на пе�
реговорах про розширення Європейської
економічної зони, які розпочалися на по�
чатку року. Крім того, ЄС наполягає на
збільшенні своїх сільськогосподарських
квот пропорційно зростанню населення.
А країни ЄЕЗ�ЄАВТ, зокрема Ісландія і
Норвегія, для яких їхній рибний експорт
— власне, головна причина невступу до
ЄС, побоюються також, що ЄС вимагати�
ме від них відкрити свій флот для інозем�
них інвестицій. Переговори мають завер�
шитися до квітня, коли ЄС підписувати�
ме з кандидатами угоду про вступ. Од�
нак, за таких умов, країнам ЄАВТ, схо�
же, вигідніше вступити до ЄС і зрештою
мати право голоса у розподілі своїх гро�
шей, аніж платити такі "відкупні".

Лесь Вишневський

Ліхтеншнейн. Замок у Вадуці Сімейство князів Ліхтенштейнських
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БРИТАНЦІ — НАЙПОЕТИЧНІШИЙ НАРОД ЄВРОПИ

Своєрідно відсвяткував офіційний Лондон тридцяту річницю вступу Сполученого Королівства до Європейського Еко�
номічного Співтовариства. З нагоди цієї події в лондонському метро відкрито виставку поезії країн ЄС. Розвішані на стінах

тексти віршів мовою оригіналу в супроводі англійського перекладу покликані, на думку британського міністра європейських
справ Деніса Мак�Шейна, продемонструвати своєрідність європейських країн. "В’їдливі євроскептики без упину пророку�
ють, що Європа зрештою обернеться чимось на кшталт наддержави", — заявив міністр на відкритті виставки. "Насправді
ж, сила Європи в її різноманітті". На підтвердження своїх слів Мак�Шейн прочитав зібранню вірш німецького поета Ганса
Маґнуса Енценберґера і висловив переконання, що британці — найпоетичніший народ Європи.

Угода про вступ Сполученого Королівства до ЄЕС формально набула чинності в січні 1973 року. Одночасно з Британією
приєдналися Ірландія і Данія. Так відбулося перше розширення.

1лютого 2003 року угода, яка вно�
сить зміни до інституційної будови

ЄС і створює необхідні передумови для
розширення, нарешті набула чинності.

Обговорення Угоди завершилося в
грудні 2000 року в Ніцці; 26 лютого
2001 країни�члени офіційно підписали�
ся під її текстом. Далі відбувався про�
цес ратифікації, який загальмували не�
гативні результати ірландського рефе�
рендуму (7 червня 2001 року). Зреш�
тою в жовтні 2002 ірландці сказали
"так", і в грудні Ірландія — остання з
п'ятнадцяти — угоду ратифікувала. І
відповідно до того, що в ній написано,
вона набула чинності першого дня дру�
гого місяця після ратифікації.

Ніццька угода має також полегшити
процес ухвалення рішення в Раді
міністрів ЄС шляхом поширення голо�
сування кваліфікованою більшістю на
цілу низку галузей, де раніше панува�
ло право вета. Крім того, вона започат�
ковує глобальну реформу судової сис�
теми в Союзі, яка має на меті запобігти
перевантаженню Суду ЄС. Насамкі�
нець, вона поліпшує процедуру вияв�
лення порушень фундаментальних
прав державами�членами.

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ

Передбачені Ніццькою угодою зміни
щодо Комісії застосовуватимуться з

1 листопада 2004 року, що ж до Євро�
парламенту — в червні 2004 року до йо�

го складу вже обиратимуть 732 члени.
Для країн, які вступають до ЄС раніше
цих дат, відповідні положення в угодах
про вступ визначатимуть кількість пар�
ламентаріїв, членів Комісії та вагомість
голосів у Раді в перехідний період.

Аби максимальна кількість депутатів
Європарламенту не перевищувала 732
члени, число мандатів нинішніх країн�
членів скоротили на 91 (з 626 до 535);
лише Німеччина та Люксембурґ зберег�
ли незмінним своє представництво. Од�
нак через те, що 2004 року кількість
країн�членів ще не досягне 27, на черв�
невих виборах держави матимуть дещо
збільшену квоту (див. таблицю).

Насправді термін повноважень ниніш�
нього складу Європейської Комісії добі�
гає кінця 31 грудня 2004 року. Однак у
зв'язку з розширенням вирішили, що но�
ва Комісія стане до роботи вже 1 листо�
пада 2004 року. До неї увійдуть по одно�
му члену від кожної держави�члена; тож
великі країни, які досі мали двох членів
Комісії (Німеччина, Італія, Іспанія, Спо�
лучене Королівство, Франція) одного
втрачають, а загальне кількість "коміса�
рів" зростає до 25. Питання про макси�
мально можливий розмір Комісії виріши�
ли відкласти. Тільки�но буде підписана
угода про вступ з 27�м членом ЄС, Рада
повинна буде одностайно ухвалити як
цей розмір, так і принцип ротації країн
щодо представництва в Комісії — бо тоді
вже всім одночасно місць не вистачить.

Детальніше ознайомитися з усіма змі�
нами можна за адресою: europa.eu.int/ ra1
pid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt
=gt&doc=MEMO/03/23|0|RAPID&lg=EN. А
тим часом на порозі вже новий договір —
конституційний. Ще не встигнуть запра�
цювати всі положення Ніццької угоди, як
міжурядова конференція 2004 року збе�
реться, щоб обговорити пропозиції євро�
пейського Конвенту, що саме зараз роз�
робляє засади нової Європи. Дехто навіть
поквапився оголосити Ніццьку угоду не�
потрібною. Помилковий висновок, адже
кожна наступна угода не скасовує, а
тільки доповнює попередні, адаптує до
нових обставин. Наразі Ніццька угода ра�
зом з Угодою про ЄС та Угодою про ЄЕС
утворили об'єднану версію засадничої
угоди, якою керуватиметься у своїй діяль�
ності розширений Європейський Союз.

Держава

Німеччина 99 99 99
Італія 87 78 72
Сполучене 
Королівство 87 78 72
Франція 87 78 72
Іспанія 64 54 50
Польща 54 50
Нідерланди 31 27 25
Бельгія 25 24 22
Греція 25 24 22
Португалія 25 24 22
Угорщина 24 20
Чехія 24 20
Швеція 22 19 18
Австрія 21 18 17
Данія 16 14 13
Словаччина 14 13
Фінляндія 16 14 13
Ірландія 15 13 12
Литва 13 12
Латвія 9 8
Словенія 7 7
Естонія 6 6
Кіпр 6 6
Люксембурґ 6 6 6
Мальта 5 5
Болгарія 17
Румунія 33
РАЗОМ 626 732 732

КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТСЬКИХ МІСЦЬ 
В ЄВРОПАРЛАМЕНТІ

НІЦЦЬКА УГОДА НАБУЛА ЧИННОСТІ

ЄС"25 
(для внесен�
ня в угоду
про вступ)

ЄС"15 ЄС"27 
за Ніццькою
угодою



ХОРВАТІЯ ПОДАЛА 
ОФІЦІЙНУ ЗАЯВКУ 
НА ВСТУП ДО ЄС

Хорватія першою з Балканських кра�
їн стала в чергу до ЄС. 21 лютого в

Атенах прем'єр�міністр країни Івіца Ра�
чан передав відповідну заявку чинному
президенту Європейської Ради прем'єр�
міністру Греції Костасу Сімітісу. Комен�
туючи цю подію, Самітіс сказав, що
звернення Хорватії "відкриває новий

шлях для країн Балканського реґіону". І
пообіцяв, що Рада й Комісія розглянуть
заявку і визначать план і графік подаль�
ших дій.

"Хорвати — давній європейський на�
род, який століттями боровся за свою
незалежність і водночас вбирав духовні
цінності європейської цивілізації," —
написано на офіційному сайті уряду
країни (www.vlada.hr). "Республіка Хор�
ватія знаходиться у південно�східній ча�
стині континенту, вона простяглася від
долин Паннонії до Адріатичного моря, а
отже є одночасно центральноєвропейсь�
кою і середземноморською країною.
Хорватія — молода країна, вона існує як
незалежна держава з 1992 року. Повно�
правний член ООН, вона прагне приєд�
натися до ЄС та НАТО."

Відповідаючи на запитання журналіс�
тів, Костас Сімітіс нагадав, що зміцнен�
ня європейського спрямування бал�
канських країн — один з головних пріо�
ритетів грецького Президентства. Се�
ред заходів, запланованих у цьому кон�
тексті, Європейська конференція в Ате�
нах 17 квітня і зустріч Балкани — ЄС
під час червневого саміту в Салоніках.

АЛБАНІЯ — 
ПЕРШИЙ КРОК ДО ЄС

31січня Президент Європейської
Комісії Романо Проді відвідав Ал�

банію і офіційно відкрив переговори
щодо укладення угоди про стабілізацію
і асоціацію.

Албанія стала третьою після Хорватії
та Колишньої Югославської Республіки
Македонії балканською країною, з
якою Європейський Союз розпочав такі
переговори. В травні 1999 року Комісія
ініціювала процес стабілізації та асоціа�
ції на Балканах. А на Загребському са�
міті в листопаді 2000 року була досягну�
та домовленість, згідно з якою в обмін
на всебічну допомогу та перспективи
членства в ЄС балканські країни (Ал�
банія, Боснія та Герцеґовина, Колишня
Югославська Республіка Македонія,
Федеративна Республіка Югославія та
Хорватія) зобов'язалися дотримуватись
запропонованої Євросоюзом програми
стабілізації та асоціації.

Завзятий прихильник приєднання
Балкан Романо Проді відзначив "життє�

ву роль, яку Албанія відігравала і віді�
грає у налагодженні і підтримці стабіль�
ності в реґіоні". Втім, лишаючись реаліс�
том, додав, що такі проблеми, як дотри�
мання прав людини, побудова демокра�
тичного суспільства базованого на вер�
ховенстві права, запровадження ринко�
вої економіки та боротьба з організова�
ною злочинністю і контрабандною тор�
гівлею, наразі невирішені в Албанії.

Марія Запара

11112003, Лютий. Євробюлетень
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Зустріч в Тирані: міністр закордонних справ
Албанії Ілір Мета і Романо Проді.

ПРОЕКТ  УГОДИ ПРО ВСТУП ГОТОВИЙ.
ЩО ДАЛІ?

Польський уряд оприлюднив робочий варіант проекту спільної угоди про
вступ Естонії, Кіпра, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Словаччини, Словенії,

Угорщини та Чехії до Європейського Союзу. Англійську версію цього докумен�
ту можна знайти в Інтернеті на www.ukie.gov.pl.

Угода налічує близько 6000 сторінок і складається з двох головних частин: не�
величкого інформативного розділу і власне самого Акту про вступ, який визна�
чає умови приєднання до ЄС кожної з країн. 9 квітня угоду має схвалити Євро�
пейський Парламент, а 16 квітня в Атенах відбудеться церемонія підписання.

Одразу після цього країни�кандидати набудуть половинчастого статусу "ак�
тивних спостерігачів" і перебуватимуть у ньому аж доки в травні 2004 року не
стануть повноправними членами. Для ЄС це означатиме велике потрясіння йо�
го сталої адміністративно�бюрократичної системи починаючи від головного бо�
лю з перекладом і до банальної тісняви в приміщеннях.

"Вавілонська" проблема найскладніша. "Де ми знайдемо людей, здатних пере�
кладати з португальської на естонську?" — бідкається чиновник з апарату Ради.
Перше випробування системи відбудеться на червневому саміті в Салоніках.
Лідери усіх країн�кандидатів матимуть на ньому право виголошувати промови
власною мовою (хоча зворотного перекладу на рідну мову не матимуть).

Як зауважив один польський чиновник: "Теоретично все готове, та чи спра�
цює воно на практиці, я не знаю." 
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Дайте рибі спокій!

З1 лютого в Європейському Союзі по�
чали діяти тимчасові заходи з від�

новлення запасів тріски у Північному
морі, на заході Шотландії, а також у
протоках Скаґеррак і Каттеґат. Вони
передбачають скорочення квот на 45%
і обмеження терміну перебування су�
ден в морі до 9�15 днів залежно від
розмірів чарунок риболовної сітки. Пе�
рехідні заходи діятимуть до червня
місяця, а вже 1 липня має запрацювати
довгострокова програма відновлення
популяції тріскових, яка наразі обгово�
рюється в Раді.

Ухвалення термінових заходів поря�
тунку риби стало головним результа�
том надзвичайно драматичного п'яти�
денного (!) засідання міністрів риболов�
лі ЄС наприкінці минулого року. Тоді в
Брюсселі для повної репрезентатив�
ності бракувало лише представників
морських глибин, крім них зібралися
всі зацікавлені: вповноважені офіційні
особи, рибалки і активісти�природоза�
хисники. Всі вони вболівали за рибу,
рибарі торочили своє: "Не дасте риба�
лити, не буде нам життя", Комісія і при�
родозахисники відповідали: "Не припи�
ните вилов — не буде риби". Що ж до
науковців, ті вже давно волають: тріска
в північних морях на межі повного зни�
щення, зупиніться, бо буде пізно! За
оцінками Міжнародної ради з дослі�
дження моря (www.ices.dk) кількість до�
рослої придонної риби в морі скороти�
лася у порівнянні з початком 1970�х на
90%! Зокрема, тріски у Північному
морі, в Атлантичному океані на західно�
му узбережжі Шотландії та в Ірландсь�
кому морі вже недостатньо для са�
мовідновлення і виживання. Промисло�
вий флот ЄС надміру великий, а дер�
жавні субсидії сприяють його подаль�
шому зростанню; зменшення квот на
вилов тріски себе не виправдовує — во�
на потрапляє в сітки разом з іншою ри�
бою, тож треба просто не виходити в
море. Співтовариство потребує ради�
кальної реформи політики риболовлі.

Та Рада поки що не готова
до непопулярних заходів.

А тим часом на іншому березі Атлан�
тичного океану, на канадському острові
Ньюфаундленд, де колись варто було
опустити в море кошика і він наповню�
вався тріскою, тепер уже пізно навіть
лікті кусати. 1992 року після 500 років
продуктивного лову тріска там враз і не�
сподівано зникла, і досі не повернулась.
"Нашій риболовлі прийшов кінець", —
каже старий ньюфаундлендський рибал�
ка, —  "і все через жадібність та глупст�
во." Повчальний висновок для Європи.

Птах року — 
горобчик домашній

Чеське орнітологічне товариство (www.
birdlife.cz), член міжнародної органі�

зації "Bird Life", обрало горобця домашнь�
ого — passer domesticus — найзвичайні�
сінького з усіх горобців, "Птахом 2003 ро�
ку". Цей титул присуджується з 1992 ро�
ку і досі надавався тільки рідкісним пташ�
кам, які охороняються законом.

Вшанувавши цього року нашого добро�
го знайомого і часом аж надто набридли�
вого сусіда, орнітологи хотіли приверну�
ти увагу громадськості до його проблем:
кількість горобців у Чехії, так само, як і в
інших європейських країнах, незмінно

зменшується упродовж останніх двадця�
ти років. Ви ще не помітили? А тим ча�
сом, у порівнянні з початком 1980�х, по�
пуляція невгамовних жевжиків з невідо�
мих причин скоротилася в міських агло�
мераціях на 60%!

І справді на часі бити на сполох, бо ж
отак вийдеш одного сонячного весняно�
го дня на вулицю, а довкола — ні цві�
ріньк. Мертва тиша. Страшно.

Чеські орнітологи поширюють брошу�
ру, присвячену горобчикам, де зверта�
ються, зокрема, до птахолюбів�аматорів з
проханням простежити за поведінкою
птахів, а на сайті товариства відкрито на

цю тему громадське обговорення. До�
ки маємо — не дбаємо...

Людиноподібні 
віддають перевагу 
екологічно чистим 
бананам

Врамках боротьби за звання "еколо�
гічний" Копенгагенський зоопарк

послідовно збільшує частку екологічно
чистих продуктів у раціоні своїх вихо�
ванців. І тварини вже відчули різницю,
зокрема, шимпанзе. "Коли ми пропону�
ємо їм разом звичайні і вирощені на ор�
ганіці банани, вони незмінно відбира�
ють останні і вживають їх зі шкіркою,"
— ділиться своїми спостереженнями
доглядач зоопарку, — "а звичайні бана�
ни завжди чистять перш ніж з'їсти." На
кінець цього року біопродукти станови�
тимуть 15% меню мешканців копенга�

генського зоо�
парку, а 2005�го
їхня частка сяг�
не вже 33%.

Шимпанзе, до
речі, найближчі
родичі людини се�
ред тварин, наші
ДНК відрізняють�
ся лише на 5%.
То може й нам би
не завадило?
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А банани невдовзі 
можуть зійти нанівець

Наїдайтеся бананів, панове, бо за десять
років, попереджають науковці, вони

можуть геть зникнути. Хвороби і шкідники
невідступно переслідують і винищують
солодку ягоду (адже банан,
стверджують ботаніки — на�
справді ягода), улюбленицю
мільйонів. Проблема, бачте в
тому, що їстивний банан —
це безплідний слабенький му�
тант неїстивного, але витрива�
лого і плодючого банана ди�
кого. Набитий твердими кіс�
точками�діточками "дикун" ус�
пішно еволюціонує і пристосо�
вується, а м'який стерильний
аристократ розмножується вегета�
тивно, тож зберігає свій генотип не�
змінним упродовж кількох тисяч років.
Ця за інших обставин може й похвальна
сталість, робить його беззахисним перед
новими і видозміненими носіями хвороб.

П'ятдесят років тому епідемія панамсь�
кої хвороби вкоротила віку експортному
сорту бананів грос мітчел — його більше
немає. Бананову індустрію врятував знай�
дений британцями ще у XIX столітті в Ки�
таї сорт кавендиш, який виявився стійким
до хвороби. Нині це єдиний їстивний ба�
нан, придатний до перевезення. Мільярди
тонн щорічного бананового експорту —
все це кавендиш і тільки кавендиш, дарма,
що існують десятки інших — вони доступ�
ні лише тим, хто мешкає в безпосередній
близькості. І от погана новина: панамська
хвороба повернулася в оновленому ви�
гляді — і нині вже кавендиш їй "до снаги".

А бананам і без панамської хвороби не�
переливки — грибкове захворювання
чорна сіґатока, вперше виявлене у 1980�х
в Гондурасі, сягнуло масштабів глобаль�
ної епідемії. Підступний грибок вкорочує
плодоносний вік банана, який у здорової
рослини становить близько 30 років, до 2�
3 років. Бразилія — четвертий найбіль�
ший світовий виробник бананів — через
сіґатоку знизила продуктивність на 70%,
більшість бананових плантацій Амазонії
заражені смертоносним грибком. Другий
світовий виробник — Уґанда — втратила
40% врожаю. Не обминула чорна сіґато�
ка й Азію.

На кожний новий фунґіцид грибок реа�
гує відповідними мутаціями — раз, і вже
пристосувався! Тож вихід єдиний, вважає
Еміль Фрізон, директор міжнародної ме�
режі поліпшення бананів у Монпельє
(Франція) — генна інженерія. Геном бана�
ну треба розшифрувати (2001�го генетики
пообіцяли це зробити за п'ять років) і дещо
вдосконалити. Біда лише в тім, що через
упереджене ставлення до генетично змі�
нених продуктів, виробники побоюються
фінансувати подібні дослідження.

Банани — четверта найважливіша в
світі харчова культура після рису, пше�

ниці та кукурудзи. Британці, на�
приклад споживають бананів
більше, ніж будь�яких інших

фруктів — понад 140 мільйонів
щотижня. Втім, якщо завтра євро�

пеєць не знайде у найближчому су�
пермаркеті бананів — не біда, купить
яблука. А от для півмільярда меш�

канців Африки й Азії, для яких
банан є головним продуктом

в раціоні, його зникнення
може стати фатальним. То
може варто допомогти на�
уковцям?

Чи потрібні свиням 
іграшки, або черговий 

британський євроміф

Британські медіа — знані й почасти сві�
домі творці різноманітних міфів про те,

як осоружна брюссельська бюрократія до�
шкуляє державам�членам (найбільше,
звісно ж, Британії) і пересічним громадя�
нам, реґламентуючи ті сфери життя, які,
здавалося б, її (бюрократію) не обходять.
Невтомна і надміру розвинена уява бри�
танських журналістів навіть спонукала
Представницький Офіс Європейської К�
омісії в Сполученому Королівстві запрова�
дити на своєму сайті (www.cec.org.uk) ру�
брики "Євроміфи", "Глосарій вірувань єв�
роскептиків", і "Вартовий преси", в яких
співробітники Офісу змушені повсякдень
відстежувати і викривати нові придумки
деяких не надто сумлінних мас�медіа.

Черговий опус з цієї серії під назвою "Чо�
му всі наші свині матимуть по м'ячику"
з'явився 29 січня в газеті
"Times". "Фермери мають 90
днів для того, щоб забезпечи�
ти кожен свинарник іграшка�
ми, якщо ж ні — їм загрожує
тримісячне ув'язнення," —
ефектно починає свою стат�
тю завідувачка сільськогос�
подарського відділу Валері
Еліот. "Нове розпорядження
з Брюсселю ... приписує ут�
римувати свиней щасливими
і перешкоджати їм жувати
одне одного."

"Нове розпорядження",
про яке пише "Times", на�
справді не таке вже й нове,
йдеться бо про директиву 2001/93/EC
від 9 листопада 2001 року, яка доповнює
попередню 91/630/EEC стосовно міні�
мальних норм для захисту свиней. Від кого
льошок треба захищати зрозуміло кожно�
му, хто коли�небудь наближався до сви�
нарника: по�перше, від безсердечних жа�
дібних людей, а по�друге — від самих себе,
бо паці дійсно мають дурну звичку з нудьги
відгризати "співкамерникам" хвостики.

Директива визначає мінімальні розміри,
якість підлоги, а також норми освітлення,
шуму, вентиляції тощо в приміщеннях для
утримування свиней; приписує свинкам
щонайменше одноразове харчування і
постійний доступ до свіжої води; суворо
лімітує хірургічні процедури, гарантуючи
тваринам мінімальні страждання; обстоює
права поросних свиноматок на чистоту і
спокій, а поросят — на харчування груд�
ним молоком хоча б упродовж 28 днів. Та
найбільше схвилював пані Еліот такий ря�
док: "... свині повинні мати постійний до�
ступ до достатньої кількості таких нешкід�
ливих для здоров'я матеріалів як солома,
сіно, деревина, тирса, компост, торф або
їхня суміш щоб задовольнити притаманну
їм властивість досліджувати і порпатись."

Настанови директиви, як відзначається
у вступному тексті, базуються на обґрун�
тованих висновках наукового ветеринар�
ного комітету; крім того, вона окреслила
лише певні рамки, які держави�члени по�
винні були наповнити детальним змістом і
до 1 січня 2003 року ввести у національні
законодавства. Саме тут, виявляється,
"свиня і порилась". Не Брюссель, а Лон�
дон, точніше британське міністерство
сільського господарства, харчування та
охорони довкілля, як свідчить сама ж ав�
торка статті, визначив, що британським
свиням для "порпання" якнайкраще пі�
дійдуть м'ячі — футбольні й баскетбольні.

Нехай на совісті журналістки лишаєть�
ся точність наведеної в газеті цитати зі слів
безіменного речника міністерства (при�
наймні, на сайті міністерства www.de1
fra.gov.uk нічого подібного виявити не вда�
лося), але до чого ж тут Брюссель? "Якщо
Британія хоче зобов'язати своїх фермерів

купувати свиням іграшки,
то її справа. В директиві ЄС
іграшки не згадуються," —
зауважив голова Представ�
ницького Офісу Єврокомісії
в Сполученому Королівстві
Джим Дуґал.

Тут можна було б поста�
вити крапку, та палке ба�
жання з'ясувати, звідки у
таких баєчок ноги ростуть,
змусило мене ще якийсь час
"попорпатись" на сайті бри�
танського сільськогосподар�
ського департмента. І тут я
натрапила на "Рекомендації
щодо утримання свиней"

(www.defra.gov.uk/ corporate/con1
sult/pigcode/pigcode.pdf), які остаточ�

но прояснюють ситуацію з м'ячами. Ци�
тую (с. 29): "дослідження і практичний
досвід показують, що такі предмети як …
футбольні м'ячі не задовольняють пове�
дінкових потреб свиней і швидко втрача�
ють фактор новини. Тож тривале викорис�
тання таких предметів не рекомендовано."

Вікторія Самійленко
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Європейський Союз: інституційні
основи європейської інтеграції. —
К.: "Смолоскип", 2002. — 168 с. Тел.
(044) 265+9750.

Всвоїй передмові Норбер Жустен,
Голова Представництва Європей�

ської Комісії в Україні зазначає: "Книга
Володимира Посельського звернена пе�
редусім до студентів та молодих до�
слідників, які цікавляться історією та
перебігом сучасних процесів у Євро�
пейському Союзі. Дана читацька ауди�
торія є дуже важлива, оскільки молодь
представляє майбутніх ухвалювачів
рішень, котрі житимуть, працювати�
муть, споживатимуть та робитимуть
свій внесок в економічне та політичне
життя Європи. У той же час ми вва�
жаємо, що книга може бути цікава та�
кож широкому загалу читачів".

Видання знайомить читача з політич�
ною, інституційною, правовою та фі�
нансовою побудовою Європейського
Союзу. Книга є стислою версією кла�
сичного посібника із загального або
інституційного права Європейського
Союзу, яку доповнює аналіз європейсь�
кого будівництва з цивілізаційної, істо�
ричної та політологічної перспектив. У
дослідженні детально аналізуються ті
зміни, які внесла до Установчих угод
Ніццька міжурядова конференція 2000
р. Окремо розглянуто витоки та хід по�
воєнної європейської інтеграції в істо�
ричній перспективі. При написанні
посібника взято за основу відповідні
курси магістерської спеціалізації
"Європейська спільнота", що читають�
ся в Паризькому інституті політичних
наук (IEP de Paris), а також використа�
но низку сучасних франкомовних та
англомовних підручників. 

Європейський Союз: джерела інтер"
нет.  Довідник. — К.: "К.І.С.", 2003. —
140 с. Тел. (044) 462+5269/70.

www.uapa1csar.org.ua

Унаші дні одним із найдієвіших засо�
бів збору інформації є мережа In�

ternet. Інтерактивність мережі відкри�
ває надзвичайні можливості застосову�
вати у своїй практичній і науковій ро�
боті ті матеріали, знання, досвід, на здо�
буття яких раніше треба було витрати�
ти надзвичайно багато сил, коштів та
часу. Дане видання є одним із серії ви�
дань довідників по джерелам Internet і е
спробою авторів систематизувати адре�
си веб�сторінок державних установ Єв�
ропейського Союзу та країн�членів ЄС.

Європейські студії. — К.: МФВ,
2002. — 16 с. Тел. (044) 461+9500. 

Інформаційний бюлетень проекту
Міжнародного фонду "Відродження"

"Навчальний курс "Європейські студії"
для шкіл", спрямованого на розробку
концептуальних засад змісту освіти
для європейського виміру України, йо�
го навчально�методичне забезпечення
Основа проекту — створення навчаль�
ного курсу "Європейські студії" та його
впровадження у навчально�виховний
процес загальноосвітньої школи

Зміст цього навчального курсу —
комплекс знань, умінь, уявлень, нави�
чок, які сприятимуть активній участі
громадянина в політичному, правово�
му, економічному та культурному
полі сучасного європейського співто�
вариства.

Продовжуємо знайомити з книжковими новинками, присвяченими Європейському Союзу.
Дізнатися, де і як придбати ці книжки, ви зможете, зателефонувавши за вказаними номерами.

Вступ до права Європейського Сою"
зу. — Донецьк: ДНУ, 2001. — 248 с.
Тел. (062) 337+93+46, 337+74+83, 337+90+
32, 381+14+54 (дод. 117, 217). 

Посібник "Вступ до права Європейсь�
кого Союзу" розрахований на сту�

дентів, які тільки починають вивчати цю
дисципліну. Автори стисло та доступно
характеризують усі загальні елементи
структури ЄС, компетенцію та відмін�
ності інститутів ЄС і Співтовариства, ре�
тельно знайомлять читача з політиками
Спільного Ринку Співтовариства та де�
тально аналізують усі елементи внут�
рішнього ринку Співтовариства. Уні�
кальним у цьому виданні є те, що тут
розглядається процес зближення зако�
нодавства України із законодавством
ЄС, вивчається статус громадян України
на території держав�членів ЄС. Додатки,
які включають найважливіші норма�
тивні акти ЄС і України, та схеми сприя�
ють наочному вивченню курсу.

Підручник спонукає до вивчення пра�
ва ЄС в Україні, допоможе прискорити
підготовку нового покоління українських
фахівців у галузі європейського права.
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ПЕРШИЙ РІВЕНЬ

1. Найбільша купюра євро еквівалент"
на приблизно скільком гривням?

б) 2500. Найбільша купюра — 500
євро, а курс відомий

2. Кого можна назвати "міністром
зовнішніх справ ЄС"

в) Хав'єра Солану. За функціо+
нальними обов'язками — зовнішні
справи — та можна було б називати і
Кріса Патена, тому таку відповідь
ми також вважали правильною.

3. Коли було створено Європейсь"
ке Економічне Співтовариство?

б) 1957.

4. Президента Суду ЄС призначають
б) самі судді.

5. Скільки депутатів обиратимуть
до Європейського Парламенту
2004 року?

г) 732. Це питання викликало чи не
найбільше проблем. Детальне пояс+
нення дивіться в цьому числі в стат+
ті про Ніццьку угоду.

6. Яка з інституцій ЄС виконує
функції виконавчого органу?

г) Європейська Комісія

ДРУГИЙ РІВЕНЬ

7. Валовий внутрішній продукт 12
країн зони євро становить понад ...
світового ВВП

б) 21%.

8. Субсидіарність це:
в) принцип ухвалення рішень

найнижчою ланкою управління.

9. Європейський Союз разом зі Спо"
лученими Штатами здійснюють
понад ... світової торгівлі?

г) 30%.

10. Яка з країн ЄС має найбільший
показник ВВП на душу населення?

г) Люксембурґ.

11. Що таке Корепер?
в) комітет, який об'єднує послів

країн — членів ЄС у Брюсселі.

12. Скільки представників у Раді
міністрів ЄС матиме Польща після
вступу?

в) 1. В Раді міністрів кожну краї+
ну представляє один міністр відпо+
відного профілю.

13. За яким єдиним номером теле"
фону мешканці ЄС можуть подзво"
нити у надзвичайній ситуації (на
кшталт 911 у США)?

a) 112. Але як ви дізналися?!

КРАЇНОЗНАВСТВО

14. Еліас Ленрот (Elias Lo
..

nnrot) зі"
брав народні пісні та легенди своєї
країни в одну книгу, яку назвав... 

Калевала — фінський національ�
ний епос.

15. В якій країні ЄС це знаходиться?

В Бельгії. Це знаменитий брюс�
сельський "Атоміум" — збільшена у
165 мільярдів разів модель атомної
структури заліза. Коло підніжжя "Ато�
міуму" розташований парк "Міні�Єв�
ропа", в якому представлені точні копії
відомих європейських пам'ятників у
масштабі 1:25.

16. В якій країні ЄС це їдять і з
якої нагоди?

В Данії, і загалом, в усій Скандинавії.
Це крансекаґе (Kransekage) — ве"
сільний мигдальний торт.

17. Хто це — як його звуть і в якій
країні ЄС він живе?

Це лялька Караґіозіс — герой тра�
диційного грецького театру тіней.

ЄВРОВІКТОРИНА ВІДБУЛАСЯ!

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ

Любі друзі, щиро дякуємо всім, хто взяв участь в євровікторині, яку ми запропонували до вашої уваги в грудневому числі "Єв!
робюлетеня". Приємно, що наші читачі не схотіли обмежуватись рамками аматорів (перший рівень) і майже всі спробували
відповісти й на питання для фахівців (другий рівень). Мало того, деякі запитання, які редакція, відверто кажучи, вважала просто
нездоланними (зокрема, про номер телефону у надзвичайних ситуаціях в ЄС), виявились вам, дорогі читачі, до снаги. Браво!
Трохи важче піддавалися питання з країнознавства: зокрема грецьку ляльку Караґіозіса однозначно впізнав лише Сніжко Ва!
дим з Києва (чим дуже нас потішив), а Гладуненко Олександр з міста Остріг Рівненської області назвав його серед можливих
варіантів. Що ж до скандинавського весільного торта — крансекаґе — його, на жаль, правильно не назвав ніхто, мабуть, це на!
ша провина — занадто важке запитання поставили. Втім, Чупрун Розалія Францівна, старший викладач Національного універ!
ситету харчових технологій (!) довела, що для спостережливої і завзятої людини немає нічого неможливого: схожий тортик
вона помітила у супермаркеті, провела ціле розслідування, отримала консультацію в литовському посольстві і з'ясувала, що
прибалтійський аналог данського тортика зветься "шакотіс". До речі, він також весільний. Чудова робота, Розаліє Францівно!

Отже, результати вікторини:
Гран1прі отримує Шиманський Олександр, а звання "Найкращий європейський країноз1
навець" — Сніжко Вадим, обидва — з Києва. Звання "Кращий знавець ЄС" отримали: Те!
решко Сергій з Києва, Захарченко Максим з Одеси, Єременко Н. А. з Донецька, Чупрун Ро!
залія з Києва, Удовенко Олена з Києва і Фалалєєва Л. Г. з Ірпеня Київської області. Крім того,
за високими результатами першого, а також першого і другого рівнів чимало учасників от!
римають заохочувальні призи. Любі друзі, ще раз усім дякуємо, сувеніри від Представництва
Єврокомісії ми надішлемо поштою на адреси, вказані вами на конвертах.



Міжнародні змагання майстрів кулінарних мистецтв "Золотий
Бокюз" (www.bocusedor.com) і "Кубок кондитерів" (www.

cmpatisserie.com), які нещодавно завершилися в Ліоні, за прести�
жем та організаційно справді нагадують олімпійські ігри. Проводить�
ся ця гастрономічна олімпіада раз на два роки, а учасників прискіп�
ливо добирають за результатами "кваліфікаційних випробувань".

Цього року "спортсмени" з 23 країн світу мусили приготувати
м'ясну страву з яловичини і рибну — з норвезької фіордової
форелі. Тож не дивно, що "Золотого Бокюза" 2003
отримав норвежець — Чарлз Т'єссем, за якого
приїхав повболівати сам міністр риболовлі
Норвегії. Срібна і бронзова фігурки славетного
французького кулінара Поля Бокюза також залиши�
лись в Європі: їх завоювали відповідно француз і німець.

"Кубок кондитерів", на відміну від "Золотого Бокюза" — команд�
ні змагання. 20 команд мали по 10 годин на те, щоб запропонувати
журі "на солодке" характерний національний десерт, фруктове мо�
розиво і страву з шоколаду. Кубок вибороли французи, друге місце
посіли японські кондитери, а третє — бельгійські.

Представництво Європейської Комісії в Україні
10, вул. Круглоуніверситетська, Київ  01024. Тел. (044) 462 00 10.  
www.delukr.cec.eu.int     Ел. пошта: press@delukr.cec.eu.int
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