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 ПадЗЕя / top story

асноўныя адміністрацыйныя інструменты еўрапейскай экалагічнай палітыкі / 
ThE COVENANT Of MAYORS AT ThE hEART Of ThE EUROPEAN  
EffORT fOR A hEALThIER ENVIRONMENT

The Covenant of Mayors is at the heart of the European sustainable energy 
policies. The signatories aim at increasing energy efficiency and using renewable 
energy sources on their territories. Their common objective is to meet and exceed 
the European Union's target of reducing CO2 emissions by 20% before 2020.

Зялёная кніга зменаў / 
ThE GREEN BOOK Of ChANGES
«Green paper: A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy». As Europe 
enters a new energy landscape, the document helps the European Union lay the foundations for 
secure, competitive and sustainable energy and defines the objectives for 2020 and beyond.

Да энергаэфектыўнага горада / 
TOWARDS AN ENERGY EffICIENT CITY

As part of the European Sustainable Energy Week 2012 and with the contribution of the 
EU-funded CIUDAD project SURE, the city of Polatsk organised its own Energy 
Days from 20th to 29th June.

наваградак на шляху да Пагаднення мэраў / 
NAVAhRADAK ON ThE WAY TO JOINING ThE COVENANT Of MAYORS
Navahradak is expected to become the second Belarusian city to join the Covenant of Mayors. The 
city undertook the construction of several wind turbines and «heat rehabilitation» of city buildings. 
The authorities also plan to install solar panels to heat one of the city's swimming pools.

 даСягнЕнні / MILestones

Горад прыязны да дзяцей / 
A ChILD fRIENDLY CITY

The City of Pinsk is an active participant of the UNISEF's Child Friendly Cities 
Initiative. As part of a joint project completed in 2011, European Union and UNICEF 
provided a maternity ward in Pinsk with two incubators for prematurely born babies. 
When visiting Pinsk, Ms Maira Mora, Head of the Delegation of the European Union 
to Belarus, was offered a tour of the hospital and a glimpse at the donated equipment 
at work.

 наПраМак руху / on the MoVe

Еўрапейскі саюз дапаможа малым прадпрыемствам / 
EU TO SUPPORT SMALL BUSINESSES IN EASTERN  
PARTNERShIP COUNTRIES

The European Union has allocated €10 million to support small business in Eastern 
Partnership countries. The program is expected to help companies in Azerbaijan, 
Ukraine, Armenia, Georgia, Belarus and Moldova to become more effective. Find 
out how Belarusian companies can benefit.

 доСвЕд / WorKInG toGether

20 гадоў суседства / 
EU-BELARUS: COOPERATION IN PRACTICAL TERMS

This year, the Republic of Belarus and the European Union mark the 20th 
anniversary of cooperation. Mr Llewellyn Edwards, Head of the Operations Section 
at the Delegation of the European Union to Belarus, talks about cooperation between 
the European Union and Belarus in practical terms.

 галоПаМ Па ЕўроПах / Across europe

Што гаварылi галоўныя еўрапейскiя чыноўнiкi / 
POINTS MADE: QUOTATIONS fROM TOP EUROPEAN UNION OffICIALS

«You know that Human Rights is a top priority for me. I have described it as a silver 
thread that runs through everything we do in EU Foreign Policy». Catherine Ashton, 
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy

 лічбы / By the nuMBers

88%, 2500 LIVES, €130 MILLION, 8 CENTS
Nine out of ten (88%) European Union citizens consider it important for the Union to continue to 
provide humanitarian aid overseas despite the economic hardship at home.

 ЕўраМаЗаIка / euroMosAIc

 чакаЕцца / up neXt

3

4

7

10

12

13

15

18

20

22

24

 ЕўраБюлЕтэнЬ / лIпЕнЬ—ЖнIВЕнЬ / 20122



Канвенцыі, асабліва якія пры-
маюцца пад эгідай аан, — важны 
інструмент не толькі еўрапейскай, але 
і глабальнай экалагічнай палітыкі. Дзе-
янне канвенцый распаўсюджваецца 
на вялікую колькасць сфераў, у тым 
ліку прыродныя рэсурсы, клімат і ат-
масферу, мора і акіяны, лясы і пустыні, 
біялагічную разнастайнасць у цэлым 
і віды, што знікаюць, а таксама небя-
спечныя для навакольнага асяроддзя 
віды чалавечай дзейнасці.

У лік ключавых дакументаў уваход-
зяць Дырэктыва па ацэнцы ўздзеяння 
некаторых дзяржаўных і прыватных 
праектаў на навакольнае асяроддзе і 
рэгламент аб заснаванні Еўрапейскага 
агенцтва па навакольным асяроддзі 
і Еўрапейскай сеткі інфармацыі і 
назірання за навакольным асяроддзем. 
У прыватнасці, у згаданай Дырэкты-
ве знайшло адлюстраванне імкненне 
Еўрасаюза да ўключэння эканомікі і 
грамадзянскай супольнасці ў вырашэн-
не праблем аховы навакольнага ася-
роддзя і экалагічнай бяспекі. Дакумент 
значна паўплываў як на міжнародна-
прававое супрацоўніцтва ў галіне нава-
кольнага асяроддзя, так і на экалагічнае 
заканадаўства розных еўрапейскіх 
краін.

Экалогія як закон
У Еўрасаюзе існуе спецыяльная 

структура — Еўрапейскае агенцтва па 
навакольным асяроддзі (The European 
Environment Agency — EEA), якое 
збірае і аналізуе дадзеныя аб стане на-
вакольнага асяроддзя на еўрапейскім 
кантыненце.

асноўныя інструменты 
еўрапейскай  
экалагічнай палітыкі

ПадЗЕя

• Прынцып папераджальнага дзеяння. Дзейнасць Саюза 

накіравана на папярэджанне, прафілактыку забруджвання ці іншай 

шкоды навакольнаму асяроддзю. Пагроза шкоды навакольнаму ася-

роддзю павінна быць улічана загадзя, да прыняцця рашэння.

• Прынцып засцярогі. Недахоп вынікаў навуковых даследаванняў па 

канкрэтнай праблеме не можа з'яўляцца прычынай адмены або адтэрміноўкі 

захадаў ЕС па прафілактыцы забруджвання навакольнага асяроддзя. Нават 

пры наяўнасці гіпатэтычнай магчымасці экалагічнага парушэння неабходна 

прымаць прыродаахоўныя меры.

• Прынцып ліквідацыі наступстваў і пакрыцця шкоды 
 навакольнаму асяроддзю. у выпадках немагчымасці пазбег-

нуць шкоды навакольнаму асяроддзю неабходна мінімізаваць 

яе, стрымаць яе распаўсюд і ліквідаваць шкоду ў самыя кароткія 

тэрміны.

• вінаваты ў прычыненні шкоды плаціць. Метады фінансавага 

стымулявання больш эфектыўныя, чым накладанне нейкіх абавязкаў 

або забаронаў, таму усе выдаткі на прэвентыўныя меры, ачыстку і 

кампенсацыю за забруджванне кампенсуюцца вінаватымі.

Прававыя ПрынцыПы экалагічнай ПаліТыкі ЕС Згодна

З аМСТэрдаМСкіМ дагавораМ:
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агенцтва ўдзельнічае ў кантролі 
за выка наннем экалагічнага закана-
даўства саюза, распрацоўвае адмыс-
ловыя стандарты «эка-лэйбл», удаска-
нальвае крытэрыі ацэнкі ўздзеяння 
на навакольнае асяроддзе. У дзейнасці 
агенцтва могуць прымаць удзел 
не толькі дзяржавы-чальцы Ес, але і 
іншыя краіны, якія падзяляюць падыход 
саюза і дзяржаў-чальцоў да дзейнасці 
агенцтва.

Вінаваты плаціць
У аснову Дырэктывы па ацэнцы 

ўздзеяння некаторых дзяржаўных і пры-
ватных праектаў на навакольнае асярод-
дзе пакладзены прынцып прэвентыўных 
дзеянняў, асноўная ідэя якога палягае ў 
тым, што захады па ахове навакольнага 
асяроддзя трэба рабіць загадзя — вы-

Зялёная кніга ЗМЕнаў

«Зялёная кніга — Еўрапейская стратэгія 
«бяспечнай» энергетыкі» — найбольш 
комплексны дакумент, які адлюстроўвае 
сучасны стан еўрапейскай энергетыкі 
і вызначае мэты ЕС у гэтай сферы 
на 2020‑2030 гг.

Асноўныя палажэнні:
1. Энергетычная стратэгія для Еўропы: устойлівае 

развіццё гарадоў і прамысловых комплексаў, выпрацоўка 
бяспечнай для навакольнага асяроддзя і разам з тым кан-
курэнтаздольнай энергіі. Еўропа ўступіла ў новую энерге-
тычную эру.

2. Існуе тэрміновая патрэба ў інвестыцыях. Толькі ў ад-
ной Еўропе для задавальнення чаканага попыту на энергію 
і замены састарэлай інфраструктуры на працягу наступных 
20 гадоў спатрэбяцца інвестыцыі блізу 1 трлн. еўра.

3. залежнасць Еўропы ад імпарту расце. калі ўнутраная 
энергетыка не зробіцца больш канкурэнтаздольнай, у наступ
ныя 20–30 гадоў каля 70% энергетычных яе патрабаванняў 
(цяпер 50%) будуць задавальняцца імпартнымі прадуктамі, 
у тым ліку з рэгіёнаў, якім пагражае нестабільнасць.

4. запасы энергіі сканцэнтраваныя ў некалькіх краінах. 
зараз каля паловы аб'ёму газу, што спажывае ЕС, паступае 
ўсяго з трох краін: Расіі, Нарвегіі і Алжыру. Мяркуючы па тэн-
дэнцыях, імпарт газу ўзрасце да 80% за наступныя 25 гадоў.

ПадЗЕя

даляць патэнцыйную крыніцу шкоднага 
ўздзеяння ці не дапускаць яе з'яўлення. 
любы дзяржаўны або прыватны праект, 
здольны паўплываць на навакольнае ася-
роддзе, павінен прайсці адпаведную экс-
пертную экалагічную ацэнку. сур'ёзная 
ўвага надаецца распаўсюджванню 
экалагічна значнай інфармацыі і ўліку 
грамадскай думкі.

экалагічная палітыка Ес грунтуец-
ца таксама на прынцыпах засцярогі і 
прэвентыўных дзеянняў: шкоду для на-
вакольнага асяроддзя трэба прадухіць, 
а вінаваты ў забруджванні павінен 
плаціць.

Еўрапейскія законы і праграмы 
дзеянняў у галіне навакольнага асярод-
дзя павінны прымацца пасля кансульта-
цый з камітэтам рэгіёнаў, эканамічным 
і сацыяльным камітэтам.
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Смецце працяглага 
карыстання
перапрацоўцы смецця, адкідаў ды 

іншай другаснай сыравіны еўрапейцы 
традыцыйна надзяляюць шмат 
увагі і намагаюцца зрабіць так, каб 
адкіды было зручна збіраць, сарта-
ваць і перапрацоўваць. Утылізацыя і 
перапрацоўка адкідаў у Еўропе — гэта 
цэлая індустрыя. Многія еўрапейскія 
краіны выкарыстоўваюць так званыя 
«канверсійныя тэхналогіі». спачат-
ку смецце сартыруюць на пластык, 
паперу і метал. Дзеля гэтага ў гара-
дах ёсць спецыяльныя рознакаля-
ровыя смеццевыя кантэйнеры, кож-
ны з якіх прызначаны для пэўнага 
тыпу смецця. Далей адкіды сарту-
юцца на спецыяльных участках або 
смеццеперапрацоўчых заводах. За-
тым у працэс перапрацоўкі адкідаў 
уступаюць інавацыйныя тэхналогіі, 
якія дазваляюць рэшткі прадуктаў 
харчавання ператварыць у кампост, 
а астатняе смецце — у прадук-
цыю, што выкарыстоўваецца пас-
ля ў будаўнічай або ў той жа 
прыродаахоўнай сферы.

але застаецца шмат праблем. 
напрыклад, у германіі сітуацыя з 
утылізацыяй смецця радыкальна 
змянілася толькі ў 2005 годзе, калі 

былі прынятыя законы, што забараня-
юць некантраляваную звалку адкідаў. 
пасля гэтага бізнэс на смецці стаў 
рэнтабельным, і штогод германія 
ўтылiзуе прыкладна 25 млн. тон 
смецця — 48% бытавых адкідаў 
перапрацоўваецца, 34% — спальваец-
ца. Больш за ўсё адкідаў спальваецца ў 
Швецыі ды Швейцарыі — 49%.

У нідэрландах з 1995 года дзейнічае 
спецыяльны падатак на вываз адкідаў 
на спецыяльныя палігоны. сума 85 еўра 
за тону робіць звалкі нявыгаднымі, 
таму туды ў краіне вывозіцца толькі 
каля 3% адкідаў. асноўная маса 
перапрацоўваецца, частка ператвара-
ецца ў электраэнергію і цяпло.

Смецце як крыніца энергіі
праблема поўнага знішчэння або 

частковай утылізацыі цвёрдых бы-
тавых адкідаў — бытавога смец-
ця — актуальная, перш за ўсё, з пун-
кту гледжання негатыўнага ўздзеяння 
на навакольнае асяроддзе. аднак цвёр-
дыя бытавыя адкіды — гэта яшчэ i 
багатая крыніца другасных рэсурсаў 
(у тым ліку чорных, каляровых, рэдкіх 
і рассеяных металаў), а таксама «бя-
сплатны» энерганосьбіт, бо бытавое 
смецце — аднаўляльная энергетычная 
сыравіна, што можа служыць заменай 

5. Глабальны попыт на энергію расце. Чакаецца, што 
сусветны попыт на энергію да 2030 года ўзрасце прыблізна 
на 60%, а разам з ім узрастуць і выкіды CO2. Сусветнае спа-
жыванне нафты ўзрасло на 20% з 1994 года, а рост сусветна-
га попыту на нафту прагназуецца на ўзроўні 1,6% у год.

6. кошт нафты і газу расце. за апошнія два гады ў ЕС 
ён амаль падвоіўся, а ўслед за гэтым павялічыліся цэны 
на электраэнергію. улічваючы сусветны попыт на выкапнё-
вае паліва, абмежаванасць каналаў пастаўкі і залежнасць 
ад імпарту, які ўвесь час расце, верагодна, давядзецца 
змірыцца з высокімі коштамi нафты і газу. Яны могуць, ад-
нак, даць штуршок да павышэння энергаэфектыўнасці і 
інавацый.

7. Паводле дадзеных Міжурадавай групы экспертаў па 
праблемах змянення клімату (IPCC), выкіды парніковых газаў 
ужо зрабілі свет на 0,6 градуса цяплейшым. калі не прыняць 
адпаведных захадаў, да канца стагоддзя клімат пацяплее 
на 1,4–5,8 градуса, і ўсе рэгіёны свету сутыкнуцца з сур'ёзнымі 
наступствамі для сваіх эканомік і экасістэм.

8. у Еўропе пакуль не склаліся цалкам канкурэнта
здольныя ўнутраныя рынкі аднаўляльнай энергіі. Развіццё 
альтэрнатыўных крыніц энергіі ў буйных маштабах можа ад-
бывацца толькі на рынкавай аснове. Але для гэтага асноўныя 
спажыўцы энергіі павінны падзяляць меркаванне пра неаб-
ходнасць альтэрнатыўнай энергетыкі, узгадняць i выконваць 
адпаведныя законы і правілы.

ПЕРАПРАЦОЎКА АДКІДАЎ

У сакавіку 2007 года рада Еўрапейскага саюза 
прыняла рашэнне аб неабходнасці павысіць 
энергетычную эфектыўнасць будынкаў у 
краінах Eўрапейскага саюза так, каб дасяг-
нуць зніжэння расходу энергіі на 20% да 2020 
года. а 23 красавіка 2009 года Еўрапейскі 
парламент і рада Еўрапейскага саюза дадалі 
да гэтай праграмы на бліжэйшае дзесяцігоддзе 
неабходнасць забеспечыць 20% спажыванай 
энергіі за кошт аднаўляльных крыніц.

ПадЗЕя

АДным РАДКОм

За апошнія 40 гадоў спажыван-
не прыродных паліўных 
рэсурсаў (нафты, газу 
і вугалю) павялічылася 
ў 2,5 разы, і ў глабаль-
ным маштабе яны скла-
даюць амаль 90% усёй 
здабыванай энергіі.

Згодна з прагнозным сцэ нарам 
аан, да 2030 года 
насельніцтва свету 
павялічыцца да 8 млрд. 
чалавек, а да 2050-га — 
да 10 млрд., пры гэтым 
80% насельніцтва будзе 
жыць у краінах, якія 
развіваюцца.

Глабальны попыт на энергію 
павялічваецца на 3% 
у год. пры захаванні 
такога тэмпу да сярэдзіны 
21 стагоддзя сусветны 
энергабаланс можа 
ўзрасці ў 2,5 раза, да канца 
стагоддзя — у 4 разы.
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выкапнёвым крыніцам накшталт вуга-
лю ці газу.

па дадзеных спецыялізаваных 
фірмаў, якія выкарыстоўваць за-
раз нават малаперспектыўныя 
тэхналогіі спальвання цвёрдых бы-
тавых адкідаў, тэрмічная ўтылізацыя 
1000 кг цвёрдых бытавых адкідаў 
дае магчымасць атрымліваць цепла-
вую энергію, эквівалентную спаль-
ванню 250 кг мазуту.

Пагадненне мэраў: 
энергаэфектыўнасць 
пачынаецца з гарадоў
паколькі менавіта гарады з'яўляюцца 

асноўнымі забруджвальнікамі нава-
кольнага асяроддзя, генератарамі смец-
ця і спажыўцамі энергіі (па дадзеных 
UNFCCC Environmental Integrity Group 
за 2009 год, у Еўропе гарады спажыва-
юць 75% усёй энергіі і выкідваюць у па-
ветра 75% CO2), намер пачаць вырашаць 
усе гэтыя праблемы менавіта з гарадоў 
выглядае цалкам лагічна.

У 2009 годзе пры ўдзеле гене-
ральнага дырэктарата па пытан-
нях энергетыкі Еўрапейскай камісіі 
з'явілася пагадненне (пакт) мэраў, 
якое ўцягвае мясцовыя і рэгіянальныя 
органы ўлады ў супрацоўніцтва дзеля 
ўстойлівага энергетычнага развіцця і 
абароны клімату.

Пагадненне мэраў заклікае:
• на мясцовым узроўні пераўзысці 

вызначаныя паказчыкі: скараціць на 

20% эмісіі CO2 да 2020 года за кошт 
павышэння энергаэфектыўнасці і па-
шырэння прымянення аднаўляльных 
крыніц энергіі;

• распрацаваць адпаведную мяс-
цовую ўстойлівую энергетычную 
палітыку і адміністрацыйную струк-
туру для яе ўкаранення;

• падтрымаць гэтыя абавязацель-
ствы з дапамогай плана дзеянняў па 
ўстойлівай энергетыцы;

• падключыць грамадзян ды іншыя 
зацікаўленыя бакі да ўдасканалення 
і ўкаранення плана дзеянняў па 
ўстойлівай энергетыцы;

• рыхтаваць перыядычныя спра-
ваздачы, якія пацвярджаюць факт паэ-
тапнай рэалізацыі плана дзеянняў па 
ўстойлівай энергетыцы;

• запрашаць іншыя гарады да 
ўдзелу ў ініцыятыве.

гарады, што ўдзельнічаюць у 
пагадненні мэраў, імкнуцца да таго, 
каб мець больш якасныя энергетыч-
ныя паслугі, бяспечную энергетыку, 
здаровае навакольнае асяроддзе, мен-
шыя выдаткі на энергію, большыя 
інвестыцыі і больш працоўных месцаў 
ды ўмовы, прывабныя для жыхароў.

галоўны офіс пагаднення мэраў 
(eumayors.eu) знаходзіцца ў Брусэлі і 
спрыяе распаўсюджанню ініцыятывы 
на тэрыторыі Еўрапейскага саюза і 
за яго межамі, а таксама забяспечвае 
адміністрацыйную і тэхнічную пад-
трымку бакоў, што падпісаліся. акра-
мя таго, офіс кантралюе рэалізацыю 
пагаднення падпісантамі і структурамі, 
што яго падтрымліваюць, садзейнічае 
абмену вопытам і наладжванню 
кантактаў, падтрымлівае сувязь з 
іншымі ініцыятывамі Еўрасаюза ды 
адпаведнымі структурамі.

20 верасня 2011 года быў створа-
ны Усходні офіс пагаднення мэраў з 
аддзяленнямі ў львове і тбілісі. За-
дача Усходняга офіса — прыцягнуць 
да ўдзелу ў пагадненнi мэраў гарады 
краін Усходняга партнёрства і Цэн-
тральнай азіі. Дзейнасць Усходняга 
офіса распаўсюджваецца на азер-
байджан, арменію, Беларусь, грузію, 
Малдову, Украіну, казахстан, кыр-
гызстан, таджыкістан, туркменістан, 
Узбекістан. Офісам кіруе кансорцы-
ум на чале з Energy Cities, у які так-
сама ўваходзяць Climate Alliance, 
энергаэфектыўныя гарады Украіны, 
нідэрландскае энергетычнае агенцтва 
(NL Agency) і рэгіянальны цэнтр на-
вакольнага асяроддзя сярэдняй азіі 
(CAREC).

на сённяшні дзень у Беларусі ў 
пагадненні мэраў удзельнічае толькі 
адзін горад — полацк. Другі беларускі 
горад — наваградак — рыхтуецца да 
падпісання. 

Пагадненне 
мэраў грунтуецца 
на добраахвотных 
абавязках бакоў-
падпісантаў як 
мінімум дасяг-
нуць наступных 
паказчыкаў энерга-
эфектыўнасці, 
а пры магчымасці 
і пераўзысці 
іх на шляху 
да рэалізацыі 
стратэгіі  
Еўрасаюза 
«20-20-20»: 
• 20% зніжэння 
энергаспажы-
вання (за кошт 
павелічэння 
энергетычнай 
эфектыўнасці 
і ліквідацыі 
стратаў энергіі); 
• 20% павелічэння 
долі аднаўляльных 
крыніц энергіі ў 
энерге тычным 
балансе; 
• 20% зніжэння 
выкідаў CO2 
на тэрыторыі 
горада.

КлючАВыя ПАКАЗчыКІ ПАгАДнЕння 
(па стане на ліпень 2012 года):

• пагадненне папісалі 4121 гарадоў, дзе пражывае больш за 165 млн. 
жыхароў;

• падрыхтавана 1574 планаў дзеяння для скарачэння выкідаў у аб'ёме 
140 млн. тон CO2 штогод;

• прыцягнута інвестыцый на агульную суму звыш за 2 млрд. еўра.
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Да энергаэфектыўнага горада
дэкларацыя аб далучэнні Полац-
ка да Пагаднення мэраў падпісана 
27 верасня 2011 года ў нямецкім 
горадзе-пабраціме Фрыдрыхсха-
фене, пасля чаго Полацк афіцыйна 
стаў першым беларускім гора-
дам, які прыняў на сябе абавязкі 
рэалізацыі стратэгіі ЕС «20-20-20» 
(скарачэнне выкідаў вуглякіслага 
газу на 20%, павелічэнне долі вы-
карыстання альтэрнатыўных 
крыніц энергіі да 20% і павышэн-
не энергаэфектыўнасці на 20% да 
2020 года) у рамках еўрапейскага 
праекта sure.

Праект «SURE: Устойлівае 
развіццё энергетыкі 
ў гарадах рэгіёна 
Еўрапейскага інструменту 
суседства і партнёрства — 
на шляху да Пагаднення 
мэраў» рэалізуецца ў 
рамках праграмы Ес 
CIUDAD. разлічаны 
на 30 месяцаў, бю джэт —  
каля 790 тыс. еўра. праект 
закліканы спрыяць 
устойліваму развіццю 
энергетыкі ў двух гарадах 
Еўрапейскага інструменту 
суседства і партнёрства — 
полацку (Беларусь) і сале 
(Марока) — шляхам іх 
далучэння да пагаднен-
ня мэраў і прыняцця 
на сябе абавязкаў па 
рэалізацыі стратэгіі Ес 
«20-20-20». партнёры 
праекта: адміністрацыя 
горада Фрыдрыхсхафена 
(германія), адміністрацыя 
горада Мурса (іспанія), 
полацкі гарадскі 
выканаўчы камітэт (Бе-
ларусь), адміністрацыя 
горада сале (Марока) і 
Міжземнаморская камісія 
канферэнцыі марскіх 
перыферыйных рэгіёнаў 
(Францыя).

як адзначыў тады старшыня полац-
кага гарвыканкама аляксандр пазняк, 
«далучэнне да Пагаднення мэраў ад-
крывае Полацку доступ да еўрапейскіх 
інавацыйных тэхналогій энергаз-
беражэння, пашырае навукова-
тэхнічны патэнцыял старажыт-
нага беларускага горада, дапамагае 
наладзіць партнёрскія сувязі з іншымі 
ўдзельнікамі Пагаднення мэраў».

першым крокам стала выканан-
не плана ўстойлівага энергетыч-
нага развіцця полацка па праекце 
«Устойлівае развіццё энергетыкі ў 
гарадах Еўрапейскага інструменту 
суседства і партнёрства — на шляху 
да пагаднення мэраў». на падставе 
аналізу групай міжнародных экспертаў 
з іспанскай кампаніі «Біянэт» бягу-
чай сітуацыі ў сферы спажывання 
энергарэсурсаў і энергазберажэн-
ня, а таксама вынікаў энергааўдыту 
дзесяці аб'ектаў полацка, праведзенага 
спецыялістамі інстытута энергетыкі 
нан, полацку быў прапанаваны план 
па скарачэнні выкідаў вуглякіслага 
газу праз змяншэнне спажывання 
энергіі і заахвочванне да выкары-
стання аднаўляльных крыніц энергіі 
на тэрыторыі горада. У прыватнасці, 
энергазберагальныя захады прапанава-
на зрабіць у дачыненні да камунальных 
і жылых будынкаў, сістэмы гарадскога 
асвятлення, гарадскога і прыватнага 
аўтатранспарта ды на прадпрыемствах 
жыллёва-камунальнай гаспадаркі. 
акрамя таго, эксперты прапанавалі 
больш шырока выкарыстоўваць мяс-
цовыя і аднаўляльныя крыніцы энергіі 
для вытворчасці электрычнасці.

Полацк прымае гасцей 
і падводзіць вынікі
полацк прыняў удзел у «Еўрапейскім 

тыдні ўстойлівай энергетыкі-2012», 

правёўшы з 20 па 29 чэрвеня ў рам-
ках праекта Ес SURE Дні энергетыкі, 
падчас якіх жыхары і госці горада мелі 
магчымасць узяць удзел у мерапрыем-
ствах, накіраваных на папулярызацыю 
энергаэфектыўнасці і выкарыстання 
аднаўляльных крыніц энергіі.

«пры куплі бытавога прыбора энер-
гаспажывання класа а — зніжка і энер-
газберагальная лямпа ў падарунак!» так 
гучаў лозунг аднаго з мерапрыемстваў 
у рамках Дзён энергетыкі ў полацку, з 
дапамогай якіх полацкі гарвыканкам 
спадзяецца павысіць інфармаванасць 
насельніцтва па пытаннях зберажэн-
ня энергіі ў дамах. Шматдзетныя сем'і 
прынялі ўдзел у конкурсе на лепшую на-
сценную газету па тэме «як я зберагаю 
энергію дома», а пераможцы атрымалі 
грашовыя сертыфікаты (300 еўра для 
трэцяга месца, 400 еўра для друго-
га, 500 еўра для першага), за якія ў 
пэўных крамах полацка можна будзе на-
быць патрэбную бытавую тэхніку.

сярод школьнікаў горада быў 
арганізаваны конкурс на лепшую 
інфармацыйную кампанію на тэму 
энергазберажэння і змены клімату. 
а ў летніх школьных лагерах прайшлі 
практычныя заняткі, на якіх дзяцей 
вучылі эканоміць электрычнасць і ваду. 
лепшую інфармацыйную кампанію па-
дрыхтавала школа №16, за што атры-
мала ўзнагароду — 1200 еўра. гэтыя 
грошы будуць выдаткаваныя на замену 
ў школе звычайных лямпаў напальван-
ня на энергазберагальныя.
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не засталіся ў баку ад Дзён 
энергетыкі і прадпрыемствы ды 
арганізацыі горада. полацкая ЦэЦ і 
Уп «полацкводаканал» правялі дзень 
адчыненых дзвярэй і распавялі пра 
свае энергазберагальныя мерапрыем-
ствы. сумесна з мінскай асацыяцы-
яй «аднаўляльная энергетыка» была 
арганізаваная рэгіянальная выста-
ва энергаэфектыўнага абсталяван-
ня, семінар для фірмаў-вытворцаў, 
кампаній і гарадскіх арганізацый, 
а Цэнтр экалагічных рашэнняў (Мінск) 
прадэманстраваў інструменты «энер-
газберажэнне ў будаўніцтве».

члены нядаўна створанай у полацку 
рабочай групы па ўстойлівым развіцці 
энергетыкі прынялі ўдзел у велапра-
бегу пад лозунгам «полацк — зялёны 
горад». Да іх далучыліся супрацоўнікі 
полацкага гарвыканкама. Цяпер 
актывісты групы і гарадскія ўлады 
працуюць над стварэннем у полацку 
паўнавартаснай еўрапейскай сеткі вела-

дарожак. Да канца 2013 года ў полацку 
плануюць распрацаваць план устойлівай 
гарадской мабільнасці. Ён злучыць 
у адну сістэму веладарожкі, месцы пар-
ковак і развязак, а таксама вызначыць 
зоны без руху аўтатранспарту з мэтай 
мінімізацыі ўздзеяння на навакольнае 
асяроддзе.

Змена асвятляльных 
традыцый
кульмінацыяй Дзён энергетыкі стала 

ўстаноўка святлодыёдных свяцільняў 
на цэнтральнай вуліцы полацка — 
праспекце Францішка скарыны. тут 
узамен састарэлых асвятляльных 
прылад устаноўленыя 75 энергазбе-
рагальных ліхтароў вытворчасці кан-
структарскага прадпрыемства ЦкБ 
нан Беларусі. святлодыёдныя лямпы 
адрозніваюцца ад традыцыйных пра-
цяглым (да 15 гадоў) тэрмінам служ-
бы, высокай эфектыўнасцю (эканомія 
да 30% энергіі) і бяспечнасцю 

Уладзімір Нісцюк, выканаўчы дырэк-
тар Асацыяцыі «Аднаўляльная энер-
гетыка»: «На змену традыцыйным ву-
глевадародным крыніцам прыходзяць і 
займаюць істотнае месца ў энергеты-
цы крыніцы аднаўляльныя. Актыўнае іх 
развіццё садзейнічае дэцэнтралізацыі 
энергетычнай сістэмы, што ў сваю 
чаргу вырашае праблему залежнасці 
грамадзян краіны і ўсёй эканамічнай 
інфраструктуры ад некалькіх буйных 
аб'ектаў, што генеруюць энергію. 
Па дадзеных статыстыкі і навуко-
вых цэнтраў, у Беларусі працуюць 
12 буйных энергастанцый, якія 
выпрацоўваюць амаль 90% энергіі для 
патрэбаў краіны. У выпадку тэх-
нагенных ці прыродных катастроф 
істотнае пашкоджанне або часовае 
спыненне дзейнасці нават адной з іх 
акажа вялізны негатыўны ўплыў на 
энергазабеспячэнне населеных пунктаў 
і прамысловых прадпрыемстваў»
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ПадЗЕя 

мэты праграмы 
энергаэфектыўнасці  
ў Полацку:

• знізіць энергаспажыванне 
на 23%;

• павялічыць выкарыстан-
не альтэрнатыўных 
крыніц энергіі 
на 20%;

• знізіць аб'ём выкідаў сО2 
на 21%.

Сума інвестыцый згодна 
з планам на 2011–
2020 гг. складзе 
177,5 млрд. руб.; 
 запланаваны 
 эканамічны эфект — 
602,2 млрд. руб.

(не ўтрымліваюць шкодных рэчываў, 
устойлівыя да вібрацыі, электра- і вы-
буховабяспечныя).

Замена свяцільняў стала пер-
шым прыкметным крокам на шля-
ху рэалізацыі стратэгіі «20-20-20». 
Еўрасаюз выдаткаваў на гэта 
42 тыс. еўра ў рамках пілотнага ме-
рапрыемства па праекце SURE.

Ад практыкі да тэорыі
Завяршыла Дні энергетыкі ў по-

лацку міжнародная канферэнцыя 
«ад энергазберагальнага дома — 
да энергаэфектыўнага горада! абмен 
вопытам і пашырэнне супрацоўніцтва 
паміж полацкам, гарадамі Беларусі і 
рэгіёнам Еўрапейскага інструменту су-
седства і партнёрства ў галіне ўстойлівага 
энергетычнага планавання і энергазбера-
жэння», якая праходзіла 27-28 чэрвеня.

канферэнцыя стала заключным 
мерапрыемствам праекта Ес SURE 
у Беларусі.

У канферэнцыі прынялі ўдзел 
прад стаўнікі Дэпартамента па энерга-

эфектыўнасці рэспублікі Беларусь, 
рэгіянальных і мясцовых ведамстваў 
і органаў дзяржаўнага кіравання, 
гарад скіх уладаў з Беларусі, германіі, 
арменіі, грузіі, азербайджана і Малдо-
вы, прадстаўніцтва Ес у Беларусі, пра-
екта Еўрапейскай камісіі «пагадненне 
мэраў — Усход», асацыяцыі энерга-
эфектыўных гарадоў Украіны, устаноў 
і грамадскіх арганізацый Беларусі.

У ходзе работы міжнароднай 
канферэнцыі адбыўся абмен вопытам 
і пашырылася супрацоўніцтва паміж 
полацкам, гарадамі Беларусі і рэгіёнам 
Еўрапейскага інструменту суседства і 
партнёрства ў галіне ўстойлівага энер-
гетычнага планавання і энергазберажэн-
ня. Удзельнікі канферэнцыі закранулі 
пытанні палітыкі Беларусі і Ес у галіне 
энергазберажэння і энергаэфектыўнасці, 
змест і перспектывы еўрапейскай 
ініцыятывы «пагадненне мэраў», 
магчымасці атрымання фінансавання 
на праекты ў галіне энергазберажэння ад 
міжнародных арганізацый і фінансавых 
інстытутаў. 
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ПадЗЕя

наваградак на шляху 
да пагаднення мэраў
другім беларускім горадам, які ў найбліжэйшы час можа далучыцца да Пагаднення мэраў, стане на-
ваградак. Пра гэта 7 чэрвеня паведаміў старшыня наваградскага райвыканкама антатоль Маркевіч на 
спецыяльнай сустрэчы ўдзельнікаў міжнароднага еўрапейскага праекта DAco, якая адбылася ў бу-
дынку наваградскага райвыканкама.

праект DACO быў распачаты 
падчас сустрэчы ў італьянскім го-
радзе к’еці 15-16 лютага 2012 года. 
Удзельнічалі прадстаўнікі сакрата-
рыята Еўрапейскай энергетычнай 
хартыі, мясцовага энергетычнага 
агенцтва правінцыі к’еці (ALESA), 
Еўрапейскай камісіі і мэры гарадоў-
удзельнікаў праекта — на ва градка 
(Беларусь), саманьёна (та джы-
кістан), сумгаіта (азербайджан) і 
тараза (казахстан).

Увага ўдзельнікаў сустрэчы ў к’еці 
была скіраваная на крокі, неабходныя 
для ажыццяўлення праекта DACO, 
у прыватнасці на метадалогію, якую 
трэба прыняць для ацэнкі выкідаў 
парніковых газаў, і распрацоўку пла-
на дзеянняў па развіцці ўстойлівай 
энергетыкi. таксама гаварылі пра тое, 

як павышаць кваліфікацыю мясцовых 
экспертаў і як спрыяць абмену досве-
дам у гэтай галіне.

Было вырашана, што падчас 
наступнай фазы праекта DACO 
на працягу 2012 года пройдуць су-
стрэчы зацікаўленых бакоў у кожным 
з чатырох гарадоў-удзельнікаў праек-
та. такую сустрэчу арганізавалі і для 
беларускіх партнёраў 7 чэрвеня ў на-
ваградку.

глабальная мэта праекта 
DACO — садзейнічаць мясцовым ор-
ганам кіравання ў распрацоўцы агуль-
най метадалогіі маніторынгу, ацэнкі 
і памяншэння аб'ёмаў спажыванай 

Анатоль Маркевіч, 
старшыня Нава-
градскага райвыкан-
кама: «Я мяркую, 
што пытанне аб 
прыняцці нашага 
горада ва ўплывовую 
праграму «Па-
гаднення мэраў» 
будзе вырашана 
станоўча. Удзел у 
гэтым маштабным 
праекце, спадзяемся, 
прыцягне дадатко-
выя інвестыцыі ў 
эканоміку рэгіёна 
для рэалізацыі 
самых актуальных 
праектаў па эканом-
ным выкарыстанні 
паліўна-
энергетычных 
рэсурсаў і 
падтрыманні 
раўнавагі наваколь-
нага асяроддзя».
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DACO

назва праекта DACO ўтворана 
шляхам спалучэння 
рускага «так» і дзвюх 
пачатковых літар 
англійскага слова 
«covenant» («пагад-
ненне»). такім чы-
нам, яна літаральна 
азначае «так» па-
гадненню мэраў». 
праект фінансуецца 
Еўрапейскім саюзам

Дарыё Кела 
(Dario Chello), 
дырэктар па 
энергаэфектыўнасці 
і інвестыцыях: «На 
працягу апошніх 
гадоў сакратары-
ят Еўрапейскай 
энергетычнай 
хартыі назапашваў 
веды пра сапраўдны 
стан спраў у галіне 
энергетыкі ў краінах 
Усходняй Еўропы, 
Балкан, Цэнтраль-
най Азіі і Каўказа. 
Мы заўважылі, 
што прымяненне 
эфектыўных мето-
дык у гэтай галіне 
значна пашыраецца, 
калі мясцовыя ўлады 
маюць магчы-
масць самастойна 
выбіраць шлях 
развіцця энергетыкі. 
Гэтыя ідэі пас-
ля могуць быць 
прадстаўлены 
цэнтральным уладам 
і міжнародным 
фінансавым дона-
рам. Сакратарыят 
Хартыі клапоціцца 
аб эфектыўнасці 
гэтай працы. І пер-
шым крокам у гэтым 
кірунку стаў праект 
DАСО, распрацава-
ны ў рамках «Пагад-
нення мэраў».

энергіі і выкідаў CO2 у адпаведнасці 
са стратэгіяй «20-20-20», вызначанай 
пагадненнем мэраў. як і ў выпадку з 
полацкам — беларускім першапра-
ходцам у гэтым пачынанні, навагра-
дак мае еўрапейскіх партнёраў — 
у распрацоўцы наваградскага праекта 
ўдзельнічаюць італьянская правінцыя 
к’еці, прадстаўнікі сакратарыята 
Еўрапейскай энергетычнай хартыі 
(encharter.org) і міжнародныя эксперты 
па ўстойлівай энергетыцы.

каб выканаць план ўстойлівага 
развіцця энергетыкі ў наваградскім 
раёне, тут была створана працоўная 
група са спецыялістаў розных галін 
энергетыкі, прамысловасці, сельскай 
гаспадаркі і будаўніцтва, якая будзе 
сачыць за ажыццяўленнем пілотнага 
праекта ў горадзе і раёне. Мясцо-
вым экспертам праграмы абраны 
Уладзімір кузьміч, які мае 20-гадовы 
досвед удзелу ў міжнародных пра-
ектах па аднаўляльнай энергеты-

цы. Ён будзе каардынаваць пра-
цу па зборы і аналізе дадзеных аб 
сітуацыі ў энергетыцы горада і раё-
на, распрацоўваць план дзеянняў па 
развіцці ўстойлівай энергетыкі і са-
чыць за яго выкананнем.

папярэдняе вывучэнне ўмоў на-
ваградскага раёна дазволіла зрабіць 
высновы пра эканамічную мэтазгод-
насць выкарыстання ветру ў якасці 
крыніцы аднаўляльнай энергіі, для 
чаго плануецца стварыць ветрапарк з 
7-8 ветраэнергетычных установак. У 
якасці эксперымента ў мінулым годзе 
каля наваградка быў усталяваны пер-
шы ветрагенератар. ідэі эфектыўнага 
выкарыстання энергіі ўжо пачалі 
ажыццяўляцца і на прадпрыемствах 
мясцовага і нацыянальнага значэння: 
ідзе замена абсталявання і цеплавая 
«рэабілітацыя» будынкаў. а ў бассей-
не адной з дашкольных устаноў горада 
плануецца падаграваць ваду з выкары-
станнем сонечных батарэй. 
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горад прыязны да дзяцей

у рамках завершанага ў 2011 годзе  
праекта Еўрапейскага Саюза «дзеці 
чарнобыля» і ініцыятывы ЮніСЕФ 
«горад прыязны да дзяцей» Пінская 
дзіцячая гарадская бальніца атры-
мала сучаснае абсталяванне для 
аддзялення неданошаных дзя-
цей – два кювезы агульным кош-
там 35 тыс. еўра. у чэрвені пад-
час наведвання Пінска кіраўніца 
Прадстаўніцтва ЕС у беларусі Май-
ра Мора пазнаёмілася з калекты-
вам аддзялення і убачыла, як гэтае 
абсталяванне выкарыстоўваецца.

праект «Дзеці чарнобыля» 
ажыццяўляўся ў 2009-2011 гг. у рам ках 
працягу праграмы «супрацоўніцтва 
дзеля рэабілітацыі», каб палепшыць 
якасць медыцынскага абслугоўвання 
нованароджаных, дзяцей, моладзі і 
жанчын, якія пражываюць на пацярпе-
лых ад аварыі на чаэс тэрыторыях. 

на развіццё і ўмацаванне тэхнічнага 
абсталявання і прафесійнага патэнцы-
ялу работнікаў устаноў аховы здароўя 
Магілёўскай, гомельскай і Брэсцкай 
абласцей, якія працуюць з жыхарамі 
пацярпелых тэрыторый, Еўрасаюз 
выдаткаваў тады 644 тыс. еўра.

падчас наведвання пінска спада-
рыні Моры расказалі пра ўдзел горада 
ў ініцыятыве Дзіцячага фонду аан 
(юнИсЕФ) «горад прыязны да дзя-
цей», якая дапамагае максімальна вы-
карыстаць магчымасці і перавагі гарад-
скога асяроддзя для развіцця дзяцей, 
а таксама зменшыць яго негатыўны 
ўплыў на іх жыццё. Да гэтага праекта 

сталіца палесся далучылася чатыры 
гады таму і стала адной з першых. 
 Удзел у ініцыятыве спрыяе выкананню 
на ўзроўні горада абавязацельстваў, 
прынятых краінай пры падпісанні 
канвенцыі аб правах дзіцяці.

У горадзе, прыязным да дзяцей, 
бюджэт фарміруецца ў адпаведнасці з 
дзiцячымі патрэбамі і прыярытэтамі, 
моладзь удзельнічае ў распрацоўцы 
палітыкі і прыняцці рашэнняў, і кож-
нае дзіця незалежна ад стану здароўя, 
узросту, нацыянальнасці і сацы-
яльнай прыналежнасці можа жыць 
паўнавартасным шчаслівым жыццём.

ініцыятыва «горад прыязны да дзя-
цей» ужо даўно рэалізуецца ў гарадах 
Францыі, іспаніі, італіі, нідэрландаў, 
Швецыі і Бразіліі і іншых краін. 
У Беларусі ў праекце прымаюць удзел 
больш за 20 гарадоў. 

афіцыйны сайт ініцыятывы 
«горад, прыязны да дзяцей» — 
www.childfriendlycities.org. 

даСягнЕннI
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Еўрапейскі Cаюз дапаможа 
малым прадпрыемствам
на працягу чатырох гадоў 
Еўрасаюз выдаткуе 10 млн. еўра на 
прадастаўленне кансультацыйных 
паслуг малым і сярэднім прадпры-
емствам у краінах усходняга пар-
тнёрства —арменіі, азербайджане, 
беларусі, грузіі, Малдове і украіне. 
Праекты будуць ажыццяўляцца ў 
рамках праграм падтрымкі малога 
і сярэдняга бізнесу Еўрапейскага 
банка рэканструкцыі і развіцця 
(Ебрр), у тым ліку Праграмы дзела-
вых кансультацыйных паслуг і Пра-
грамы развіцця прадпрыемстваў.

Выдзеленыя сродкі дадуць магчы-
масць рэалізаваць у дадзеным рэгіёне 
ў 2011-2013 гг. больш за 60 праектаў 
праграмы развіцця прадпрыемстваў і 
больш за 600 праектаў праграмы дзе-
лавых кансультацыйных паслуг, якія 
дапамогуць мясцовым прадпрыем-

ствам адаптавацца да патрабаванняў 
рынкавай эканомікі.

праграма дзелавых кансультацый-
ных паслуг існуе з 1995 года і дапа-
магае асобным прадпрыемствам за-
прашаць мясцовых кансультантаў у 
канкрэтныя праекты з хуткімі тэрмінамі 
акупнасці. акрамя гэтага, праграма дзе-
лавых кансультацыйных паслуг дапа-
магае пашырыць магчымасці і развіць 
навыкі супрацоўнікаў малых і сярэдніх 
прадпрыемстваў, а таксама мясцовых 
кампаній, што прадастаўляюць бізнесу 
кансультацыйныя паслугі. кансультацыі 
праектаў праграмы дзелавых кансуль-
тацыйных паслуг накіраваныя на павы-
шэнне эфектыўнасці і якасці кіравання, 
больш дакладнае пазіцыянаванне 
існуючых бізнесаў на мясцовым рынку 
тавараў і паслуг, а таксама на зніжэнне 
выдаткаў.

праграма дзелавых кансультацый-
ных паслуг прапануе дапамогу ў падбо-
ры мясцовага кансультанта і прадуглед-
жвае кампенсацыю 50-65% выдаткаў 
прадпрыемстваў на паслугі кансал-
тынгавых кампаній (бязвыплатная да-
памога), але не больш за 10 тыс. еўра 
(без уліку падаткаў). на дадзены мо-
мант у Беларусі ў праграме дзелавых 

наПраМак руху
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У праграме могуць удзельнічаць 
(пры адначасовай адпаведнасці ўсім 
пунктам патрабаванняў):

• малыя і сярэднія прадпрыемствы з колькас-
цю супрацоўнікаў ад 10 да 250 чалавек, занятыя 
у сферах вытворчасці, гандлю і паслуг (акрамя 
прадпрыемстваў першаснай сельскай гаспадаркі, 
ваеннай прамысловасці, банкаў, кампаній фінансавага 
сектара, вытворцаў моцных алкагольных напояў і 
цыгарэт, індустрыі азартных гульняў);

• прыватныя прадпрыемствы, заснаваныя беларускімі 
фізічнымі і юрыдычнымі асобамі (з кантрольным пакетам 
больш за 50%);

• прадпрыемствы, якія працуюць на рынку не менш 
за два гады, дэманструюць паспяховы рост і маюць 
відавочную патрэбу ў кансультацыйным суправаджэнні 
для свайго далейшага развіцця;

• прадпрыемствы, якія раней не звярталіся па дапа-
могу да кансультантаў альбо маюць невялікі досвед 
працы з кансалтынгавымі кампаніямі.

Этапы выканання праекта

1. Падача заяўкі. Прадпрыемства звяртаецца ў 
офіс Праграмы дзелавых кансультацыйных паслуг 
у беларусі (Мінск, вул. Энгельса, 34А, будынак 2. 
Тэл: +375(17)2104763/64). у выпадку ўхвалення заяўкі 
распрацоўваецца праектнае тэхнічнае заданне.

2. адбор. Прадпрыемства і каманда Праграмы ў беларусі 
выбіраюць найбольш прыдатнага мясцовага кансультан-
та. Пасля таго, як кансультант наняты прадпрыемствам, 
Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця і прадпрыем-
ства падпісваюць пагадненне аб прадастаўленні гранта.

3. рэалізацыя. Праект выконваецца кансультантам пад 
назіраннем каманды Праграмы.

4. выплата гранта. Прадпрыемства пацвярджае паспя-
ховае выкананне праекта, аплачвае працу кансультанта 
і атрымлівае грант ад Праграмы.

5. ацэнка. Праз год каманда Праграмы ў беларусі 
праводзіць ацэнку выніковасці праекта і прагрэсу, дасяг-
нутага ў працы прадпрыемства.  

кансультацыйных паслуг удзельнічае 
больш за 40 мясцовых кансультантаў і 
падтрымліваецца 6 праектаў на агуль-
ную суму 70 тыс. еўра, па якіх у рам-
ках грантавай дапамогі беларускім 
кампаніям будуць кампенсаваныя 
выдаткі на суму 35 тыс. еўра.

Мэта праграмы развіцця 
прадпрыемстваў, якую Банк 
рэалізуе з 1993 года, — дапамаг-

чы малым і сярэднім прадпры-
емствам у ажыццяўленні струк-
турных трансфармацый і развіцці 
новых бізнес-навыкаў на ўзроўні 
дырэктараў і топ-менеджараў. кан-
сультацыйныя паслугі ў праектах 
праграмы развіцця прадпрыемстваў 
аказваюць дасведчаныя кіраўнікі, 
галіновыя і фінансавыя замежныя 
спецыялісты.
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20 гадоў суседства

Еўрапейская супольнасць прыз-
нала незалежнасць рэспублікі 
беларусь у снежні 1991 года, 
але фактычныя двухбаковыя 
адносіны пачалі развівацца з 
1992 года. Таму менавіта сёлета 
адзначаюцца дваццатыя ўгодкі 
супрацоўніцтва беларусі і ЕС. 
у чым палягае такое 
супрацоўніцтва на практыцы, 
распавёў у адмысловым інтэрв'ю 
для Еўрабюлетэня кіраўнік 
аддзела праектаў і праграм 
Прадстаўніцтва Еўрасаюза ў 
беларусі лэўэлін  эдвардС.

— у чым сутнасць тэхнічнай 
дапамогі Еўрапейскага Саюза 
беларусі?
— Еўрапейскі саюз прысутнічае ў 
Беларусі з таго часу, як яна стала не-
залежнай — з 1991 года, калі пачалася 
праграма тэхнічнай дапамогі краінам 
снД — TACIS. гэта праграма працава-
ла няспынна да 2007 года, калі Еўрасаюз 
распрацаваў Еўрапейскую палітыку 
суседства і адпаведны інструмент, які 
забяспечвае прадстаўленне тэхнічнай 
дапамогі з 2008 года.

пачынаючы з 2008 года, існуе 
Усходняе партнёрства — вымярэнне 
для шасці ўсходнееўрапейскіх краін, 
што з'яўляюцца часткай Еўрапейскай 
палітыкі суседства, закліканай забя-
спечваць інтарэсы Ес і садзейнічаць 
распаўсюджанню каштоўнасцей, агуль-
ных для ўсяго Еўрапейскага саюза, як 
то дэмакратыі і правоў чалавека, а так-
сама спрыяць стабільнасці.

Усяго, пачынаючы з 1991 года, з 
улікам нашага сённяшняга пакета 
праектаў, мы прадставілі дапамогу 
на суму звыш 510 млн. еўра. Мы до-
бра наладзілі ўзаемадзеянне з урадам 
і галіновымі міністэрствамі. існуе спе-
цыяльнае нацыянальнае каардынацый-
нае бюро, з якім мы вельмі шчыльна 
ўзаемадзейнічаем.

У той жа час адбывалася развіццё на-
шага прадстаўніцтва. Хоць TACIS і Бе-
ларусь як незалежная дзяржава вядуць 
свой адлік ад 1991 года, офіс у Мінску 
адкрыўся толькі ў 1998-м. пазней — 
у 2008-м — ён пераўтварыўся ў філіял 
прадстаўніцтва. а з ліпеня 2011 года 
гэта самастойнае, поўнамаштабнае 
прадстаўніцтва Еўрапейскага саю-
за — з паслом і цэлай камандай, 
што займаецца пытаннямі развіцця і 
супрацоўніцтва.

такі расклад дэманструе трывалае 
імкненне Ес развіваць адносіны з Бела-
руссю і дае нагоду для аптымізму.

— якія ключавыя сферы дапамогі 
ЕС беларусі?
— супрацоўніцтва ў сферы развіцця 
адбываецца ў трох розных фарматах: 
рэгіянальным, двухбаковым і тэматыч-
ным, і кожны мае адмысловыя рысы.

У рэгіянальным фармаце наша двух-
баковая праграма падтрымкі вынікае 
са стратэгічнага плана на 2007-2013 гг. 
на сённяшні дзень праграма мае пакет 
праектаў на суму 56 млн. еўра.

тэматычны фармат прадугледж-
вае супрацоўніцтва ў такіх сферах, 
як, напрыклад, удзел недзяржаўных 
арганізацый у дзейнасці, скіраванай 
на развіццё; па гэтай праграме з 
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2007 года мы праводзім конкурс пра-
ектных прапановаў на суму больш як 
2 млн. еўра ў год.

Мы вельмі спадзяемся, што гэты 
год будзе плённым і што, дзякуючы 
намаганням прадстаўніцтва, ўдзел 
будзе яшчэ больш актыўным, у тым 
ліку з боку мясцовых уладаў. на-
прыклад, у гомеля ёсць вялікі вопыт 
міжнароднай дапамогі з-за чарно-
быльскай катастрофы, што адбылася 
26 гадоў таму.

— якія праекты ажыццяўляюцца ў 
сферы аховы дзяржаўных межаў і 
мытнага кантролю?
— Беларусь мяжуе з Еўрапейскім 
саюзам, і для польшчы, літвы і 
латвіі з'яўляецца буйным партнёрам. 
З 2001 года мы выдаткавалі звыш 
80 млн. еўра на ўмацаванне пунктаў 
перасячэння мяжы, прадастаўлялі 
дапамогу ў падрыхтоўцы персаналу, 
перадавалі абсталяванне.

я толькі што вярнуўся з аднаго з 
буйных пунктаў перасячэння мяжы 
для грузавых аўтамабіляў каля Брэста, 
дзе штодзённа перасякае мяжу больш 
як 2 тыс. грузавікоў. істотныя сродкі 
ўкладзеныя беларускімі ўладамі, 
20 млн. еўра намі, і я магу сказаць, што 
паслугі для грузавых аўтамабіляў там 
зараз першакласныя.

— як адбываецца супрацоўніцтва 
ЕС і беларусі ў сферы наваколь-
нага асяроддзя і энергетычнай 
бяспекі?
— на навакольнае асяроддзе скіра-
ваная істотная частка рэгіянальнай 
падтрымкі, таму што навакольнае 
асяроддзе не мае межаў. Беларусь 
удзельнічае ў праектах, скіраваных 
і на агульныя водныя рэсурсы, і 
на забеспячэнне чысціні паветра. 
краіна таксама далучылася да кіёцкага 
пратакола. акрамя таго, мы прыклада-
ем намаганні на двухбаковым узроўні, 
каб падтрымліваць распрацоўку ком-
плекснай стратэгіі аховы наваколь-
нага асяроддзя. У бягучым годзе спа-
дзяемся выдаткаваць да 12 млн. еўра 
на развіццё «зялёнай» эканомікі.

энергетыка ёсць другім элементам 
знешняга аспекту ўнутранай палітыкі, 
вельмі важнай тэмай. на рэгіянальным 
узроўні тут існуе агульная праграма 
пад назвай Inogate, у якой бярэ ўдзел 
Беларусь, а на двухбаковым узроўні 
мы падтрымліваем сферу энергетыч-
най эфектыўнасці.

— як узаемадзейнічаюць ЕС і бе-
ларусь у галіне адукацыі і навуко-
вых даследаванняў?
— Беларусь удзельнічае ў прагра-
мах Erasmus Mundus і Tempus, якія ў 
будучыні будуць аб'яднаныя ў адну 
праграму. іх бюджэт для рэгіёна 
складае амаль 47 млн. еўра. нядаўна 
разам з Міністэрствам адукацыі 
прадстаўніцтва Ес правяло сумесныя 
кансультацыi адносна праектных заявак 
на конкурс па праграме Tempus. Што 
да адмысловых праектаў для Беларусі, 
то намі падтрымліваеццца конкурс 
стыпендый «адкрытая Еўропа», дзя-
куючы якой да 70 студэнтаў змогуць 
навучацца па еўрапейскіх праграмах 
для магістраў і бакалаўраў (цалкам 

Даведка

на сайце Прадстаўніцтва ЕС апублікаваны падрабязны агляд праектаў 
Еўрапейскага саюза ў Беларусі. структура дакумента адлюстроўвае 
прыярытэты нацыянальнай індыкатыўнай праграмы на 2012–
2013 гг., якая прадугледжвае дзве прыярытэтныя сферы тэхнічнага 
супрацоўніцтва Ес-Беларусь: належнае кіраванне і кантакты паміж 
людзьмі, а таксама сацыяльна-эканамічную мадэрнізацыю. У 
кожным раздзеле прадстаўленыя кароткія звесткі пра праекты Ес 
у адпаведных абласцях і больш падрабязная інфармацыя пра тыя 
праекты, што ажыццяўляюцца цяпер, а таксама пра завершаныя 
і будучыя праекты. акрамя таго, дакумент месціць спасылкі на 
ключавыя дакументы, а таксама агляд палітычных ініцыятываў, якія 
маюць дачыненне да Беларусі.

Спампаваць даведнік на ангельскай мове можна на сайце 
прадстаўніцтва eeas.europa.eu/delegations/belarus
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аплачваецца навучанне і пражыванне). 
спадзяемся, што першыя прынятыя 
студэнты пачнуць навучацца ўжо ў 
верасні.

У той жа час мы падтрымліваем 
Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт 
(на дадзены момант ён атрымлівае 
дапамогу ў памеры 1 мільён еўра ў 
год), які быў зачынены ў Беларусі, 
але адчыніўся ў Вільні. тым не менш, 
на будучыню трэба разглядаць пытанне 
яго ўстойлівага развіцця як перамеш-
чанага з Мінска ў Вільню ўніверсітэта. 
там распрацоўваецца праграма ды-
станцыйнай адукацыі як прадукт для 
продажу, і мы спадзяемся, што ўнёсак, 
які робіцца, забяспечыць устойлівае 
развіццё адукацыйнай установы.

— якія яшчэ сферы маюць патэн-
цыял для супрацоўніцтва паміж 
ЕС і беларуссю па-за рамкамі іх не-
пасрэдных двухбаковых адносін?
— трансмежнае супрацоўніцтва 
з'яўляецца вельмі паспяховай пра-
грамай. на сённяшні дзень яно ад-
бываецца па двух асноўных на-
прамках: літва-латвія-Беларусь і 
Украіна-польшча-Беларусь. неўзабаве 
павінна з'явіцца і вымярэнне для 
супрацоўніцтва паміж краінамі, 
што не ўваходзяць у Ес. гэта зна-
чыць, што праграмы трансмежна-
га супрацоўніцтва будуць існаваць 
паміж Украінай і Беларуссю ці іншымі 
краінамі, што бяруць удзел ва Усходнім 
партнёрстве.

Што да тэматычнага фармату, 
да ўдзелу ў праектах трэба заахвочваць 
як дзяржаўныя, так і недзяржаўныя 
структуры. тэматычныя праекты ма-
юць вельмі шырокі абсяг — міграцыя, 
навакольнае асяроддзе, недзяржаўныя 
структуры, правы чалавека. Мы ба-
чым, што ўдзел у іх даволі актыўны, 
але ў так званых глабальных конкур-
сах прапаноў зацікаўленасць Беларусі 
ва ўдзеле павінна быць большай.

— якой вы бачыце будучыню 
супрацоўніцтва паміж ЕС і бела-
руссю?
— Будучыня пачынаецца ў 2014 годзе 
разам з новым бюджэтным перыядам. 
гэта тычыцца не толькі Беларусі, але і 
ўсіх знешніх адносін Еўрапейскага са-
юза. на гэтай падставе будзе адбывац-
ца распрацоўка новага стратэгічнага 
плана для краіны, які, хочацца спад-
зявацца, па-ранейшаму будзе адпа-
вядаць асноўным патрэбам Беларусі. 
Мы спадзяемся, што фінансаванне 
будзе працягвацца на тым жа ўзроўні, 
калі не павялічыцца.

Безумоўна, Беларусь здольная 
выкарыстоўваць выдаткаваныя сродкі. 
Усе міністэрствы вельмі дасведчаныя. 

У дыялогу, які мы вядзем, што ў галіне 
энергетыкі, што ў галіне эканомікі ці 
навакольнага асяроддзя, мы, падобна, 
маем вельмі блізкія і агульныя мэты. 
спадзяюся, мы будзем падтрымліваць 
Беларусь у яе пераўтварэннях 
у бліжэйшыя гады — у прыватнасці, 
праз дыялог па мадэрнізацыі. і 
мы спадзяемся, што нашыя намаганні 
будуць спрыяць станаўленню Беларусі 
як больш адкрытага і дэмакратычнага 
грамадства. 
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змены ў Грузіі ў апошнія гады — цудоўны прыклад для 
іншых краін, адзначыў падчас канферэнцыі «Еўрапейскі 
шлях Грузіі: ЕС і яго краінысуседзі» 1011 ліпеня ў батумі 
Еўрапейскі камісар па пытаннях пашырэння і Еўрапейскай 
палітыцы суседства Штэфан Фюле. згодна прынцыпу 
«больш дзеля большага», узгодненаму на саміце ў Варша-
ве, Грузіі ў рамках праграмы па інтэграцыі і супрацоўніцтве 
EAPIC будуць выдаткаваныя 22 млн. еўра для рэфар-
мавання крымінальнага правасуддзя, асабліва ў сфе-
ры правоў чалавека, а таксама на ўмацаванне мяжы і 
кіраванне міграцыяй.

галоПаМ Па ЕўроПах

з нагоды прыняцця 25 чэрвеня Саветам ЕС рамачнай 
стратэгіі па правах чалавека і дэмакратыі, а таксама плана 
дзеянняў па яе рэалізацыі Высокі прадстаўнік Еўрасаюза 
па замежных справах і палітыцы бяспекі, Віцэпрэзідэнт 
камісіі кэтрын Эштан заявіла: «Правы чалавека — адзін 
з першачарговых прыярытэтаў, які праяўляецца ва 
ўсім, што мы прадпрымаем ў сваёй знешнепалітычнай 
дзейнасці. Праз гэты ўсеабдымны пакет мераў 
мы імкнемся зрабіць палітыку ЕС у сферы правоў чала-
века больш эфектыўнай ды прыкметнай. З мэтай прак-
тычнай рэалізацыі рамачнай стратэгіі і плана дзеянняў 
я таксама прапанавала прызначыць спецыяльнага 
прадстаўніка ЕС па правах чалавека, і з нецярпеннем ча-
каю гэтага прызначэння».

Рамачная стратэгія напісана максімальна даступна 
для ўспрыняцця грамадзянамі і стварае ўзгодненую ас-
нову для пасапраўднаму сумесных намаганняў як краін
чальцоў ЕС, так і інстытутаў Еўрасаюза.

26 чэрвеня з нагоды Міжнароднага дня ў падтрымку ах-
вяр катаванняў, заснаванага ААН, кэтрын Эштан ад імя 
Еўрапейскага Cаюза выказалася супраць гвалту ў гра-
мадстве: «Я б хацела пацвердзіць адданасць ЕС мэце 
прадухілення і выкаранення катаванняў ды іншага жор-
сткага, бесчалавечнага або зневажальнага абыходжан-
ня ці пакарання, а таксама поўнай рэабілітацыі ахвяр 
катаванняў ва ўсіх частках свету. Катаванні — траге-
дыя не толькі для ахвяр; катаванні прыніжаюць і кале-
чаць і тых, хто іх ажыццяўляе, і грамадствы, якія мірацца 
з такім злачынствам. Поўная забарона на прымяненне 
катаванняў ды іншага жорсткага, бесчалавечнага або 
зневажальнага абыходжання ці пакарання адназначна 
ўсталяваная міжнародным правам. ЕС заклікае ўсе дзяр-
жавы, каб яны, змагаючыся з катаваннямі або іншым 
жорсткім, бесчалавечным або зневажальным абыход-
жаннем ці пакараннем, прымянялі падыход, які браў бы 
пад увагу пол, і звярталі асаблівую ўвагу на праявы гвал-
ту на падставе полу».

Што гаварылі галоўныя 
еўрапейскія чыноўнікі
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«Асноўным прыярытэтам нашых адносін з 
усходнімі суседзямі з’яўляецца эфектыўнае 
ажыццяўленне буйнамаштабнай праграмы, пры-
нятай на Варшаўскім саміце Усходняга парт
нёрства (2930 верасня 2011 года). Мы будзем 
максімальна садзейнічаць правядзенню рэформаў 
у краінахпартнёрах, каб завяршыць працэс 
іх пераходу да ўстойлівай дэмакратыі, засна-
ванай на прынцыпах канкурэнтнай рынкавай 
эканомікі, — адзначыў камісар па пытаннях 
пашырэння і Еўрапейскай палітыкі суседства 
Штэфан Фюле з нагоды апублікавання камісіяй 
апошніх справаздачаў пра вынікі выканання 
Еўрапейскай палітыкі суседства. — Мы маем на-
мер паглыбіць партнёрства з грамадзянскай су-
польнасцю, павялічыць фінансавую дапамогу для 
яе арганізацый і больш інвеставаць у моладзь 
краін Усходняга партнёрства праз яе ўдзел 
у нашай адукацыйнай праграме «Erasmus для 
ўсіх». Акрамя таго, у нас вялікі план дзеянняў 
ў галіне мабільнасці, канчатковая мэта яко-
га — усталяванне бязвізавага рэжыму. У траўні 
2012 года Высокі прадстаўнік і Еўрапей ская Ка мі
сія апублікавалі план дзеянняў Усходняга парт
нёрства, які дазволіць аптымізаваць рэалізацыю 
мэтаў Усходняга партнёрства і забяспечыць 
сродкі для больш рэгулярнага маніторынгу».

Стартавала трохгадовая ініцыятыва Еўрапейскай 
камісіі, што мае на мэце змяніць гарадское асяроддзе 
да лепшага. Ініцыятыва фінансуецца за кошт праграмы 
ЕС па падтрымцы нетэхнічных мерапрыемстваў у галіне 
энергаэфектыўнасці і аднаўляльных крыніц энергіі — 
Intelligent Energy Europe. Галоўная мэта новай кампаніі 
па ўстойлівай гарадской мабільнасці — садзейнічаць 
эфектыўнаму спалучэнню розных відаў гарадскога транс-
парта. Віцэпрэзідэнт камісіі па транспарце Сійм калас 
адзначыў, што мэта ініцыятывы — «выхаваць культуру га-

радской мабільнасці 21 стагоддзя». удзельнікі кампаніі — 
мясцовыя, рэгіянальныя і нацыянальныя арганізацыі — 
могуць падаць заяўку на фінансавую падтрымку з боку 
Еўракамісіі ў аб'ёме да 7 тыс. еўра, зарэгістраваўшы свой 
удзел у ініцыятыве на сайце www.dotherightmix.eu. Най-
больш эфектыўны план і значны ўнёсак у развіццё гора-
да будзе адзначаны прызавымі 500 тыс. еўра. кампанія 
Еўрапейскай камісіі звязаная са штогадовым Еўрапейскім 
тыднем мабільнасці 1622 верасня, які завяршаецца Днём 
адмовы ад аўтамабіля.

галоПаМ Па ЕўроПах
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лIчбы

88% грамадзян  Еўрасаюза 
лічаць неабходным працягваць прадастаўленне 
гуманітарнай дапамогі краінам свету, якія 
маюць у ёй патрэбу, нягледзячы на эканамічны 
крызіс, згодна з апытаннем Еўрабарометра. 
гэты паказчык павялічыўся на 9% у параў-
нанні з апытаннем 2010 года. 71% еўрапейцаў 
таксама падтрымліваюць вядучую ролю 
камісіі  ў каардынацыі гуманітарнай дапамогі, 
і гэта на 13% рэспандэнтаў больш, чым 2 гады 
таму.

2500  жыццяў штогод вы-
ратуе сэрвіс eCall, рэзалюцыя па ўвядзенні 
якога да 2015 года была прынята большасцю 
дэпутатаў Еўрапейскага парламента. прылада 
eCall усталёўваецца ў аўтамабілі і прызнача-
ная для аўтаматычнай абвесткі (з дапамогай 
убудаваных, напрыклад, у падушку бяспекі 
машыны датчыкаў) аварыйных службаў 
Еўразоны ў выпадку аварыі. У працы сістэмы 
eCall будуць задзейнічаныя спадарожнікі і 
мабільная сувязь для дакладнага вызначэння 
месцазнаходжання транспартнага сродку, 
што патрапіў у аварыю. парламент такса-
ма заклікаў камісію заканадаўча абавязаць 
аўтавытворцаў усталёўваць eCall на ўсе 
легкавыя аўтамабілі.

АДНЫМ РАДкоМ:

Чатыры краіны Еўрапейскага Саюза — кіпр, 
ірландыя, Мальта ды славенія — па-
куль не выканалі патрабаванні ды-
рэктывы Еўрапейскай камісіі па 
паступовым укараненні энергетыкі 
з аднаўляльных крыніц. Дырэктыва 
прадугледжвае павелічэнне долі такіх 
крыніц у агульным спажыванні да 20% 
у тэрмін да 2020 года.

Глава Еўрапейскай Камісіі Жазэ-Мануэль 
барозу бачыць магчымасць стварэння 
паўнавартаснага «банкаўскага саю-
за» да 2013 года без зменаў існуючых 
канвенцый, але з «істотнымі крокамі» ў 
напрамку большай інтэграцыі краін Ес.

«Еўра больш моцнае, чым лічыцца сёння, 
і еўразона пачуваецца гэтаксама 
ці нават лепей за ЗША і Японію ў 
справах інфляцыі, працаўладкавання і 
прадукцыйнасці», — паведаміў у сваёй 
прамове падчас сусветнай канферэнцыі 
па інвестыцыях прэзідэнт Еўрапейскага 
цэнтрабанка Марыа Драгі.

былы міністр замежных спраў Грэцыі 
Ставрас ламбрынідзіс па прапанове 
Высокага прадстаўніка Ес па замежных 
справах і палітыцы бяспекі кэтрын 
эштан быў прызначаны першым 
у гісторыі спецыяльным прадстаўніком 
Ес па правах чалавека. галоўная задача 
спецыяльнага прадстаўніка — зрабіць 
палітыку Ес у сферы правоў чалавека 
больш эфектыўнай і заўважнай.

Згодна з галоўным прынцыпам праграмы  
Еўрасаюза па даследаваннях і 
інавацыях «гарызонт 2020», навукоўцы 
і кампаніі атрымаюць магчымасць 
карыстацца вынікамі навуковых 
даследаванняў, праведзеных у Еўропе.

Еўракамісія ўхваліла фінансаванне 
202 новых праектаў у сферы аховы 
навакольнага асяроддзя са сродкаў 
спецыяльнага фонда Ес LIFE+. 
агульны бюджэт складзе 516,5 млн. 
еўра, 268,4 млн. з якіх выдаткавана 
праз Еўрапейскі саюз.

Форум грамадзянскай супольнасці Усход-
няга партнёрства падрыхтаваў 
рэкамендацыі для наступнага пака-
лення праграм Ес «эразмус для ўсіх» 
і «стваральная Еўропа». асабліва 
адзначана неабходнасць арыентацыі 
гэтых праграм на выпрацоўку актыўнай 
грамадзянскай пазіцыі, еўрапейскіх 
каштоўнасцяў і эфектыўных метадаў 
навучання.
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130 млн. еўра будзе выдаткавана для падтрымкі 
інстытуцыянальных і галіновых рэформаў па праграме 
Еўрапейскай камісіі для краін Усходняга партнёрства EaPIC, 
прынятай 26 чэрвеня і разлічанай на 2012-2013 гг. праграма 
фінансуецца ў рамках Еўрапейскага інструмента суседства і 
партнёрства ENPI і мае мэтай дэмакратычныя пераўтварэнні 
і развіццё дэмакратычных інстытутаў у краінах-партнёрах, 
а таксама іх устойлівы і ўсеабдымны рост і эканамічнае развіццё. 
акрамя таго, EaPIC будзе падтрымліваць антыкарупцыйныя 
рэформы, станоўчыя пераўтварэнні ў правасуддзі і сельскай 
гаспадарцы, а таксама дапамагаць у арганізацыі захадаў па 
мірным урэгуляванні канфліктаў у краінах-удзельніцах Усход-
няга партнёрства. асобна ў прэс-рэлізе адзначана, што права 
ўдзельнічаць у EaPIC атрымаюць толькі тыя краіны, «якія да-
сягнуць прагрэсу ў рэформах дзеля дэмакратыі, павагі да правоў 
чалавека ды вяршэнства закону».

8  еўрацэнтаў з 1 ліпеня 
2012 года каштуе хвіліна 
ўваходнага званка дзякуючы 
ўведзенай камісіяй праграме 
зніжэння роўмінгавых тарыфаў 
на галасавыя паслугі і перадачу 
дадзеных у сетках мабільных 
аператараў краін-чальцоў 
саюза. роўмінгавы тарыф (які 
раней ніяк не рэгуляваўся) 
за 1 Мб дадзеных у краінах 
Ес цяпер не павінен перавы-
шаць 70 еўрацэнтаў, уклю-
чаючы падатак на дададзеную 
вартасць, з лета 2014 года — 
20 еўрацэнтаў. лімітавы кошт 
для выходнага званка знізіўся з 
35 да 29 еўрацэнтаў за хвіліну, 
ад лета 2014 года чакаецца 
19  еўрацэнтаў. SMS-паведамленне 
патаннела да 9 еўрацэнтаў з 11 
(у 2014 годзе складзе 6). 

лIчбы

кАРЫСНЫЯ СПАСЫлкІ:
enpi-info.eu — штотыднёвая рассылка 

інфармацыйнага цэнтра палітыкі 
суседства пра магчымасці для ўдзелу 
ў праектах і праграмах.

salto-youth.net — сетка, што складаецца з 8 рэ-
сурсных цэнтраў ініцыятывы «Salto-
моладзь», якая ў рамках Еўрапейскай 
моладзевай праграмы падтрымлівае 
моладзь і прадастаўляе ёй магчымасці 
для адукацыі.

europa.eu — галоўны інтэрнэт-партал 
Еўрапейскага саюза.

europa.eu/rapid — прэс-рэлізы ўсіх інстытутаў 
і структур Ес са зручнай сістэмай по-
шуку, у тым ліку рэферат штодзённай 
прэс-канферэнцыі, што транслюецца ў 
прамым эфіры апоўдні (па Брусэльскім 
часе) на партале «Еўропа праз 
спадарожнік».

ec.europa.eu/avservices — мультымедыйная 
бібліятэка з вялікім выбарам фота-, 
аўдыё- і відэаматэрыялаў, звязаных 
з дзейнасцю афіцыйных структур Ес.

europa.eu/newsroom — спецыялізаваная 
старонка для журналістаў.

www.youtube.com/user/BelarusEEAS — старон-
ка прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза 
ў Беларусі на сервісе відэахостынгу 

soundcloud.com/eu-delegation-to-belarus — 
старонка прадстаўніцтва Еўрапейскага 
саюза ў Беларусі ў папулярным 
 «воблакавым» аўдыёсховішчы
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10 дзён энергетыкі
20–29 чэрвеня, ў рамках праекта ЕС sure у Полацку прайшлі дні энергетыкі, накіраваныя 
на папулярызацыю энергаэфектыўнасці і выкарыстання аднаўляльных крыніц энергіі. 
Полацкая цэц і уП «Полацкводаканал» правялі дзень адчыненых дзвярэй, сумесна з 
мінскай асацыяцыяй «аднаўляльная энергетыка» была арганізавана рэгіянальная 
выстава энергаэфектыўнага абсталявання, семінар для фірмаў-вытворцаў, кампаній 
і гарадскіх арганізацый, а цэнтр экалагічных рашэнняў (Мінск) прадэманстраваў 
інструменты «энергазберажэнне ў будаўніцтве».

ЕўраМаЗаIка



ЕўраМаЗаIка



анонСы
да 15 вЕраСня
У 2013 годзе арганізацыя аб'яднаных нацый мае намер ацаніць вынікі 
супрацы ў дасягненні Мэтаў развіцця тысячагоддзя. У сувязі з гэтым 
EuropeAid запрашае міжнародныя арганізацыі, урадавыя ўстановы, дас-
ледчыя і адукацыйныя інстытуты, грамадскія арганізацыі, прадстаўнікоў 
прыватнага сектару, фонды і асобаў прыняць удзел у грамадскіх кансульта-
цыях па тэме «Мэты развіцця тысячагоддзя — да 2015 года і далей». спіс 
каментароў на прапановы і пытанні ўдзельнікаў  будзе апублікаваны на 
сайце Еўрапейскай камісіі (ec.europa.eu) у кастрычніку.
падрабязнасці на http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations

17–23 вЕраСня, ec і СуСЕдЗі
Дзень Еўрапейскага тэрытарыяльнага супрацоўніцтва пройдзе ў 40 краінах 
пад дэвізам «сумесныя межы – сумеснае развіццё!». 
падрабязнасці на http://www.ecday.eu

27–29 вЕраСня
рабочы семінар для настаўнікаў пра пашырэнне праграмы «Зялёныя шко-
лы». Мэта апошняй — стварэнне сеткі школ і пазашкольных адукацыйных 
установаў, якія клапоцяцца пра экалагічнае  выхаванне вучняў і робяць за-
хады ў прыродаахоўным кірунку.
Больш на http://ptushki.org/whatwedo/people/greenschool1/index.htm

11–19 каСТрычніка 2012 года, украіна, крыМ
трэнінг FreeStyle Facilitation для тых, хто працуе з моладдзю і дзецьмі.
падрабязнасці на http://www.freestylefacilitation.org

21–23 ліСТаПада
6-ы Міжнародны форум «інавацыйныя тэхналогіі ў медыцыне» ITMED 2012 
пройдзе ў Беластоку, польшча. акцэнт сёлета робіцца на кантактах малых і 
сярэдніх кампаній з тэхнапаркамі і кластэрамі.
Больш на http://bestofeast.mwci.eu/pl/6_th_forum_2012.aspx

2012–2014 гг., роЗныя ЕўраПЕйСкія краіны
трохгадовая адукацыйная праграма для журналістаў «Медыя-суседства», 
якую фінансуе Еўрапейскі саюз, прызначаная для  журналістаў тэлебачання, 
радыё, друкаваных ды інтэрнэт-выданняў. Мэта праграмы — падрыхтаваць 
журналістаў-дарадцаў па этыцы і прафесійнай аўтаноміі, выпуску мультыме-
дыйных прадуктаў, супрацоўніцтве з міжнароднымі сеткамі і арганізацыямі 
журналістаў ды іншых дысцыплінах.
падрабязнасці на http://www.facebook.com/notes/media-neighbourhood/ 
would-you-like-to-train-to-be-a-mentor/493663530647332


