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зямля не спіць
«У адрозненне ад людзей, Зямля ніколі не спіць», — адзначае супрацоўнік NASA стыў мілер, які 
працуе са спадарожнікам Suomi NPP. камерамі апошняга напрыканцы мінулага года былі зро-
бленыя начныя здымкі нашай планеты. каб сфатаграфаваць кожны кавалак сушы і ўсе астравы, 
спадарожнік абляцеў зямлю 312 разоў. камеры Suomi NPP здымалi панараму, што адкрывалася, 
невялікімі часткамі, а потым гэтыя пікселі былі аб’яднаныя ў агульны малюнак. свецціца пла-
нета неаднародна: у некаторых месцах агні гарадоў нагадваюць самотную зорку ў начным небе, 
у іншых — скопішчы галактык. еўропа падсвечаная надзвычай добра. асабліва выдзяляюцца 
італія і германія. іх сталіцы з’яўляюцца буйнымі еўрапейскімі транспартнымі, камерцыйнымі і 
прамысловымі цэнтрамі і аднесеныя сеткай глабалізацыі і вывучэння гарадоў да катэгорыі «аль-
фа».

са спадарожнікаў зямлю фатаграфуюць ужо каля 40 гадоў, у тым ліку для прагназавання 
надвор’я (некоторыя аблокі фармуюцца ў атмасферы менавіта ноччу) і прадказання магчымых 
катаклізмаў. здымак адлюстраваў і глабальныя праблемы свету — у прыватнасці, палітычныя 
(рэзкі кантраст паўночнай і паўднёвай карэі) і экалагічныя (скапленні агнёў на сярэднім усход-
зе — факелы нафтагазабываючых распрацовак). 
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ПЕРСОНА МЕСЯЦА

«мы павінны засяродзіцца 
на сутнасці, а не на дробязях»
у Злучаным Каралеўстве актыўна 
абмяркоўваецца еўрапейская 
праблематыка, будучыня 
Еўрапейскага Саюза і самога Злу-
чанага Каралеўства ў Еўрапейскім 
Саюзе. Старшыня Еўрапейскага 
Савета Герман ван Рампей ад-
казвае на пытанні брытанскага 
штотыднёвіка the Guardian .

Пра ўнёсак Вялікабрытаніі  
ў ЕС
«Унёсак гэты быў вельмі важны 

ў будаўніцтве ядра Еўрапейскага 
Саюза, адзінага еўрапейскага рын-
ка, зараз найбуйнейшага ў свеце, і 
агульных правілаў, неабходных для 
функцыянавання агульнага рынка. 
Брытанскі досвед у знешняй 
палітыцы, фінансах і гандлi фармуе 
палітыку ЕС у гэтых абласцях. 
<...> Вялікабрытанія дала нам 
англійскую мову, якая зараз ужыва-
ецца ў Еўропе разам з француз-
скай».

Пра перавагі ЕС для 
Вялікабрытаніі
«Кожная дзяржава выйграе ад 

міру і стабільнасці, якія ЕС прынёс 
нашаму кантыненту, гэтак жа як і 
ад наяўнасці структуры, якая даз-
валяе нам усім спраўляцца з нашай 
узаемазалежнасцю і знаходзіць 
агуль ныя рашэнні агульных праблем.  
Але Вялікабрытанія як гандлёвая 
краіна мае асаблівую цікавасць у 
поспеху гэтага праекта».

Пра тое, што страціць 
Еўрапейскі Саюз, калі ён 
страціць Вялікабрытанію
«Мы страцілі б каштоўнага і 

ўплывовага ўдзельніка. Гэта падар-
вала б выкананне адной з найваж-
нейшых задач Саюза, а менавіта, 
быць каркасам для аб'яднання краін 
Еўропы.<...> І мы б вельмі сумавалі 
па брытанскім пачуцці гумару».

Пра праблемы ў адносінах 
ЕС і Злучанага Каралеўства
«Часам мне здаецца, што ў нека-

торых брытанскіх СМІ падаецца 
некарэктнае ўяўленне пра тое, што 
такое ЕС, чым ён займаецца, і як 
ён функцыянуе. «Праблемы» пера-

большваюцца, а пра рашэнні — якія 
мы звычайна знаходзім — не паве-
дамляецца.

Вялікабрытанія адчувае, што 
яна ўнікальная — але такой жа 
ўнікальнай з'яўляецца і кожная 
дзяржава-ўдзельніца ЕС. Ніводная з 
іх не ўвайшла ў гэты праект, каб 
страціць сваю асаблівасць ці 
ідэнтычнасць. Еўрапейскі Саюз і 
існуе, каб дазволіць усім нам 
супрацоўнічаць, захоўваючы нашы 
адрозненні — адгэтуль і наш дэвіз 
«Адзінства ў разнастайнасці».

Пра немагчымасць 
абіральнага падыходу
«Калі кожная краіна ЕС будзе 

адбіраць для сябе з існых кірункаў 
палітыкі толькі тое, што ёй 
больш за ўсё падабаецца, і 
адмаўляцца ад таго, што ёй пада-
баецца менш, то Саюз у цэлым і, 

у прыватнасці, рынак, хутка па-
валяцца. Калі мы працуем разам у 
розных кірунках, мы непазбежна і 
аддаем, і атрымліваем, але ў 
выніку застаемся ў плюсе».

Пра важнасць адзінства
«Усе краіны ЕС могуць мець і 

маюць пэўныя просьбы і патра-
баванні, якія заўсёды прымаюцца 
да ўвагі і для разгляду. Мне не ха-
целася б, каб якая-небудзь краіна 
Саюза падрывала  асновы сістэмы 
нашага еўра пей скага супра цоў ніц-
тва. ЕС, як і кожная палітычная 
структура і кожны ўзровень 
кіравання, мае свае мінусы і можа 
рабіць па мылкі. Наша галоўная 
мэта — выпраўляць гэтыя памыл-
кі і гарантаваць, што яны не паў-
торацца ў будучыні. Мы павінны 
засяродзіцца на сутнасці, а не на 
дэталях ці асобных дробязях». ф
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ПАДЗЕI МЕСЯЦА

еўрапейскія 
сталіцы  
культуры
марсэль (Францыя) і кошыцэ (славакія) — еўрапей скія сталіцы 
культуры ў 2013 годзе. культурная праграма афіцыйна пачалася 
12 студзеня ў марсэлі і 19 студзеня ў кошыцэ.

андрула Васіліў, еўрапейскі камісар па адукацыі, культуры, 
шматмоўі і моладзі, упэўнена: «еўрапейская сталіца культуры — 
фантастычна паспяховы праект ес, які доўжыцца ўжо 25 гадоў: 
гэты статус — унікальная магчымасць надаць дынаміку культур-
наму рытму горада і яго доўгатэрміноваму развіццю. акрамя таго, 
гэта надзвычай важна для турызму, стварэння працоўных месцаў і 
рэканструкцыі гарадоў. я шчыра жадаю абедзвюм сталіцам куль-
туры 2013 года шматлікіх поспехаў!»

падрабязней пра «культурную праграму» сталіц 2013 года —  
на www.mp2013.fr і http://oc.kosice2013.sk/en/

еўрапейскі год грамадзян
2013-ы год аб’яўлены еўрапейскім годам грамадзян. аўтары справаздачы па праблемах грама-
дзянства ес у 2010 годзе прыйшлі да высновы, што 500 мільёнаў еўрапейцаў не карыстаюцца 
сваімі правамі напоўніцу, таму што не ведаюць пра іх. асабліва гэта тычыцца права свабодна 
перамяшчацца і жыць у іншых краінах ес. 

Чым лепш грамадзяне ес зразумеюць свае правы, тым больш інфармаванымі яны будуць 
у прыняцці рашэнняў у сваім асабістым жыцці, і тым больш стабільным і дэмакратычным будзе 
жыццё ў еўропе на ўсіх узроўнях.

Больш інфармацыі на http://europa.eu/citizens-2013/ ф
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12 краін еўрапейскага саюза ратыфікавалі 1 студзеня 
«пагадненне па стабільнасці, узгадненні і кіраванні ў 
эканамічным і валютным саюзе» (вядомае як Fiscal 
Compact — «Фінансавае пагадненне»).

дакумент, што заклікае ўмацаваць фінансавую 
дысцыпліну ў зоне еўра праз «збалансаванае кіраванне 
бюджэтам» і механізм аўтаматычнай карэкціроўкі, быў 
падпісаны 2 сакавіка 2012 года 25 краінамі ес. для таго, каб 
дакумент увайшоў у сілу, яго павінны былі ратыфікаваць 
12 краін. дванаццатай 21 снежня 2012 года стала Фінляндыя. 
пагадненне застаецца адкрытым для тых краін ес, якія яго 
пакуль не падпісалі. 

998 мільёнаў еўра атрымала Харватыя ў межах 
падрыхтоўкі да ўступлення ў еўрапейскі саюз. апошні, трэці, 
транш фінансавай падтрымкі ў памеры 46,8 млн. еўра будзе 
накіраваны на ўдасканаленне сістэмы правасуддзя і абароны 
правоў чалавека ў краіне, а таксама на падтрымку намаганняў 
Харватыі па пабудове сучаснага, празрыстага, адкрытага для 
грамадства дзяржаўнага апарату.

таксама сродкі будуць выдаткаваныя на паляпшэнне 
памежнай інфраструктуры, падтрымку грамадскіх арганізацый 
і фінансаванне працы па размініраванні ў шэрагу мясцовасцяў 
краіны.

«Я ўпэўнены, што з дапамогай гэтай праграмы Харватыя 
паспяхова выканае апошнія патрабаванні і стане паўнапраўным 
сябрам ЕС», — адзначыў камісар па пытаннях пашырэння і 
еўрапейскай палітыкі суседства Штэфан Фюле.
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ЦыТАТы 

кіраўнік Прадстаўніцтва Еўрапейскага Саюза ў Малдове 
Дзірк Шубель назваў 2012-ы год самым паспяховым у супрацы 
ЕС і Малдовы.

«Сёлета аб'ём дапамогі ЕС Малдове дасягнуў самага вы-
сокага паказніка — 152 млн. еўра, то бок 41 еўра на аднаго 
жыхара. Гэта абсалютны рэкорд у Еўрапейскім суседстве, 
сведчанне даверу ЕС да Малдовы. Еўрапейскі Саюз задаволе-
ны тым, як Малдова выкарыстоўвае гэтыя сродкі, і мы 
заклікаем урад захаваць тэмпы правядзення рэформаў», — 
зазначыў Шубель падчас штогадовага сходу ўдзельнікаў пра-
грамы супрацоўніцтва «ў парах» (Twinning Cooperation*). Пра-
граму прыдумалі, каб дапамагчы краінам-кандыдатам набыць 
неабходны досвед для прыняцця і ўкаранення заканадаўства 
Еўрапейскага Саюза ў межах падрыхтоўкі да ўступлення ў ЕС. 
Аднак з 2003-га года ў Праграме прымаюць удзел не толькі 
краіны-кандыдаты, але і некаторыя іншыя краіны усходняй 
Еўропы і Міжземнамор'я.
* Твінінг — гэта ініцыятыва Еўрапейскай камісіі, прызначаная дапамагчы кра і-
нам- кандыдатам у набыцці неабходных навыкаў і досведу для прыняцця і вы-
канання нормаў заканадаўства Еўрапейскага Саюза. з 2003 года магчымасць 
выкарыстоўваць твінінг атрымалі асобныя незалежныя дзяржавы усходняй 
Еўропы і Міжземнаморскага рэгіёну. 

з 1 студзеня Ірландыя выконвае абавязкі старшыні ў Савеце Еўрапейскага Саю-
за. краіна атрымала «эстафету» ад кіпра, які паспяхова выконваў гэтыя абавязкі ў 
другой палове 2012 года. 

На ўрачыстай цырымоніі, што прайшла 31 снежня ў Дубліне, віцэ-прэм’ер і 
міністр замежных спраў і гандлю Эйман Гілмар падкрэсліў, што краіна «прыклад-
зе ўсе намаганні, каб умацаваць фінансавую стабільнасць на кантыненце і 
стварыць умовы для павелічэння колькасці працоўных месцаў». «Апошнія гады 
былі цяжкімі як для Еўропы, такі і для Еўрапейскага Саюза. Мы дагэтуль зма-
гаемся з наступствамі эканамічнага крызісу. ЕС працягвае вырашаць прабле-
мы, звязаныя з пераходам на адзіную валюту і ў той жа час імкнецца забяспе-
чыць сваіх грамадзян працай і добрымі ўмовамі для жыцця. Высокі ўзровень 
беспрацоўя сярод маладых людзей сёння з'яўляецца адной з галоўных праблем, 
якую Еўрапейскаму Саюзу трэба абавязкова вырашыць», — дадаецца ў арты-
куле Эймана Гілмара на афіцыйным сайце старшынства Ірландыі ў Савеце ЕС 
www.eu2013.ie
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ГАЛОПАМ ПА ЕўРОПАх

БатЭ супраць гвалту
25 лістапада, у міжнародны дзень барацьбы супраць гвалту ў дачыненні да жанчын, беларускія 
футбалісты правялі адмысловую акцыю. «Перад гульнёй з «Шахцёрам» футбалісты нашай ка-
манды паабяцалі ніколі не чыніць гвалту, не апраўдваць і не замоўчваць факты гвалту ў 
дачыненні да іншых людзей. Гульцы заклікалі далучыцца да кампаніі супраць гвалту ўсіх 
аматараў і гледачоў,» — паведаміў афіцыйны сайт футбольнага клуба БатЭ. Віктар ганчарэн-
ка, галоўны трэнер БатЭ і лідар каманды аляксандар глеб сталі ў адзін шэраг з вядомымі ў 
Беларусі музыкантамі і дзеячамі , якія падтрымлівалі акцыю ў мінулыя гады. у межах кампаніі 
аан аляксандар патліс, зміцер Вайцюшкевіч, аляксей Шэдзько ды іншыя выступалі супраць 
гвалту над жанчынамі і садзейнічалі распаўсюду інфармацыі пра гэтую праблему ў грамадстве. 
«Такія ініцыятывы вельмі істотныя для нашага клуба, бо ўдзел у грамадскіх кампаніях — гэта 
традыцыя еўрапейскага футбола, — паведаміў «еўрабюлетэню» сяргей дашкевіч, прэс-атташэ 
футбольнага клуба БатЭ. — Мы разумеем, што існуе праблема гвалту. І наш клуб імкнецца 
данесці гэту інфармацыю да спартыўнай і футбольнай грамадскасці ». 

«дні вывучэння 
еўрапейскага саюза» 
ва украіне
«Усё, што вы хацелі ведаць пра ЕС, але баяліся спытацца,» — так, у моладзевым 
стылі рэкламавалася імпрэза на Фэйсбуку. з 6 па 10 сакавіка 2013 года ў межах 
«дзён вывучэння ес», якія пройдуць у кіеве, студэнты і выпускнікі ўкраінскіх 
Вну атрымаюць магчымасць наведаць імпрэзы з удзелам спецыялістаў у галіне 
еўрапейскай інтэграцыі і супрацоўніцтва.

навукоўцы з Вялікабрытаніі, Бельгіі а таксама адмыслоўцы з украіны цягам 
пяці дзён прачытаюць публічныя лекцыі для моладзі. галоўнымі выступоўцамі 
будуць Эндру уілсан, старэйшы даследчык еўрапейскай рады па міжнародных 
зносінах (лондан), з украінскага боку — аляксандар сушко, навуковы дырэктар 
інстытута еўра-атлантычнага супрацоўніцтва, андрэй Весялоўскі, прадстаўнік 
украіны ў ес (2008-2010), навукоўцы з кіева-магілянскай акадэміі ды іншыя.

арганізатары спадзяюцца, што праз непасрэдны кантакт з досведам 
супрацоўніцтва і пабудовы адзінай еўрапейскай прасторы студэнты пашыраць 
свае веды пра еўрапейскі саюз, знойдуць адказы на пытанні адносна аб’яднанай 
еўропы, а таксама атрымаюць выдатную магчымасць усталяваць асабістыя кан-
такты і стварыць новыя сувязі ў сваім асяроддзі. «Гэта вельмі істотна, каб 
дзяліцца досведам у будучыні і рэалізаваць сумесныя ініцыятывы,» — паведамля-
юць арганізатары.

усіх зацікаўленых ва ўдзеле просяць даслаць папярэднюю заяўку ды 
інфармацыю пра сябе. удзел у імпрэзах бясплатны. 
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творчасць 
без межаў і праз 
межы
праграма трансмежнага супрацоўніцтва «польшча-Беларусь-украіна» 
запрашае каманды школьнікаў з гэтых краін прыняць удзел у творчым 
фестывалі-спаборніцтве, які адбудзецца ва украіне ў 2013 годзе. 
зацікаўленым навучальным установам прапануецца да 15 сакавіка 
2013 года даслаць на адрас арганізатараў заяўку і выканаць некалькі 
заданняў. у польшчы могуць удзельнічаць падляскае, мазавецкае, 
люблінскае і падкарпацкае ваяводствы. у Беларусі — гродзенская, 
Брэсцкая, мінская і гомельская вобласці, ва украіне — Валынская, 
львоўская, закарпацкая, ровенская, Цярнопальская і івана-
Франкоўская.

падрабязную інфармацыю, а таксама форму заяўкі, можна знайсці 
на www.pl-by-ua.eu/create/.

далучайцеся 
да «культуры»
рэгіянальнае бюро маніторынгу і інстытуцыянальнага 
развіцця (RMCBU) праграмы «культура» усходняга 
партнёрства запрашае работнікаў культуры і іншых 
зацікаўленых асоб з ліку прадстаўнікоў нацыянальных і 
мясцовых органаў улады, дзяржаўных і прыватных 
устаноў культуры, а таксама арганізацыі грамадзянскай 
супольнасці з краін усходняга партнёрства падаваць за-
яўкі на ўдзел у цыкле семінараў па абмене досведам 
у сферы культурнай палітыкі. у праграме — пытанні 
распрацоўкі і ацэнкi культурнай палітыкі, праблемы 
рэформаў у гэтай сферы, стварэнне міжнароднай сеткі 
кантактаў паміж удзельнікамі праграмы і развіццё 
лідарскіх якасцяў тых, хто працуе ў сферы культуры.

канчатковы тэрмін падачы заявак — пятніца, 31 студ-
зеня 2013 года, 17:00 па ўсходне-еўрапейскім часе (кіеў). 
інфармацыю пра дакументы, неабходныя для падачы 
заяўкі, можна знайсці на сайце праграмы 
www.euroeastculture.eu. 

нам засталася 
спадчына
сёмая рамачная праграма еўрапейскага саюза (FP7) 
абвясціла конкурс на праект для даследчыкаў па тэме 
«пашырэнне і выкарыстанне культурнай спадчыны ў 
еўропе». да ўдзелу запрашаюцца навуковыя і наву кова-
даследчыя ўстановы краін-партнёраў міжнароднай су-
працы (ICPC). праект скіраваны на вывучэнне агульна-
га і адрознага ў краінах еўропы. навукоўцам 
прапанавана паглыбіць свае веды пра тое, як успрыма-
ецца, выка рыс тоўваецца і пашыраецца культурная 
спадчына еўропы, як засвойваюць і ўзбагачаць куль-
турную спадчыну маладыя пакаленні еўрапейцаў, як 
мяняюцца падыходы да выкарыстання гістарычных 
будынкаў, як папулярызуюцца традыцыйныя рамёствы 
і прафесіі. апошні тэрмін падачы заявак — 31 студзеня 
2013 года, 17:00 (па брусельскім часе). 

з поўным спісам тэм можна азнаёміцца на сайце 
інфармацыйнага цэнтра палітыкі суседства ес: 
www.enpi-info.eu.
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курс на сближение

Инициатива Восточное пар-
тнерство стремится развивать 
отношения ЕС с его восточными 
соседями. Как именно, в эксклю-
зивном интервью  Инфоцентру 
Европейского соседства рас-
сказал Андреа Маттео Фонтана, 
возглавляющий подразделение 
Европейской Комиссии по геогра-
фической координации Восточно-
го соседства.

— Как бы вы объяснили суть 
восточного партнерства шоферу 
троллейбуса в Молдове или стар-
шекласснику в украине?

— Восточное партнерство 
(Вп) — это средство, с помощью 
которого европейский союз мо-
жет развивать отношения с ше-
стью соседями по континенту 
(арменией, азербайджаном, Бела-
русью, грузией, молдовой и укра-
иной). Восточное партнерство мо-
жет привести к позитивным 
изменениям в реальной жизни на-
ших соседей, поскольку в их стра-
нах начнет работать большая 
часть законодательства ес. Это 
приведет к улучшению качества 
жизни (например, введению стан-
дартов на пищевые продукты), ро-
сту торговых возможностей, улуч-
шению бизнес-среды, упрощению 
передвижения по ес и многим 
другим конкретным результатам. 
Что важно, инициатива также 
стремится к укреплению демокра-
тии, основных свобод и прав че-
ловека. население этих стран, вне 
зависимости от их социального 
статуса — будь то шоферы или 
студенты — заслуживают права 
свободно развивать свои навыки 

— мы работаем, например, 
в приграничных областях, где, 
в частности, помогаем обновить 
пограничные пункты между стра-
нами Восточного партнерства — 
например, между грузией и арме-
нией — чтобы людям было легче 
пересекать границу, а ее бе-
зопасность в то же время повыси-
лась. Или возьмем энергетику. 
здесь мы, в частности, поддержи-
ваем инициативу соглашения мэ-
ров, имеющую целью к 2020 году 
уменьшить выбросы CO2 в евро-
пейских городах на 20%. на се-
годняшний день к этой системе, 
объединяющей 4 000 городов 
и 100 регионов европы, присоеди-
нилось 54 города из стран-
восточных партнеров ес. еще 
одна область — это окружающая 
среда, поскольку проблемы одной 
страны не заканчиваются 
на ее гра нице с другой. например, 
мы по могаем усовершенствовать 
уп рав  ление лесным хозяйством 
в рам ках проекта «правопримене-
ние и управление в лесном секто-
ре» (FLEG). он занимается про-
блемой нелегальной вырубки 
лесов, и, в конечном счете, помо-
гает их сохранять, что, в свою 
очередь, положительно воздей-
ствует на окружающую среду. 
мы также финансируем некото-
рые двусторонние проекты — до-
пустим, охрану здоровья. В гру-
зии мы провели информационную 
компанию и организовали не-
сколько курсов по поддержке ре-
форм в области здравоохранения. 
а в украине помогаем облегчить 
доступ местному населению к ме-
дицинскому обслуживанию. 
мы также поддерживаем исполь-
зование возобновляемых источни-
ков энергии и повышение энерго-
эффективности — например, через 
поддержку идеи использования 
биомассы в качестве источника 
обогрева общественных зданий 
и частных домов молдовы, где 
детский сад в Эрмоклии стал пер-
вым зданием в округе Штефан 
Вода, который обогревается 
за счет сельскохозяйственных от-
ходов, в рамках проекта, финан-
сируемого ес. ес поддерживает 
мероприятия, которые действи-
тельно приводят к изменениям 
на местах, в реальной жизни 
 людей. 

НАПРАМАК Руху

и способности в свободном обще-
стве. другими словами, Вп явля-
ется инициативой, которая на-
правлена на сближение с ес 
правительств и простых людей, 
на укрепление сотрудничества 
и с каждой страной, и с целыми 
регионами, на стимуляцию раз ви-
тия их эко номик, на создание ра-
бо чих мест, ускорение роста 
и пре дос тавление людям больше 
возможностей, с тем чтобы они 
могли создать себе достойный об-
раз жизни в демократическом об-
ществе. за партнерством стоят 
значительные финансовые ресур-
сы.

— что значит гражданское об-
щество для восточного партнер-
ства?

— гражданское общество — 
один из ключевых элементов Вос-
точного партнерства, примером 
чего является учреждение Форума 
гражданского общества. Идея, ле-
жащая в основе Форума, состояла 
в том, чтобы предоставить право 
голоса гражданскому обществу 
и поддержать его в развитии диа-
лога со странами Восточного пар-
тнерства, чтобы друг с другом об-
щались не только правительства 
и учреждения, но и сами граждан-
ские общества. Это происходит 
через Форум и его национальные 
платформы в каждой стране пар-
тнерства, которым предоставля-
ются консультации по многим 
стратегиям и инициативам. В ес 
учитываются их мнения при со-
ставлении новых программ. роль 
гражданского общества имеет ре-
шающее значение в деле поддерж-
ки демо кра тических ценностей 
и мониторинга результатов ре-
форм, проводимых правительства-
ми, часто при нашей поддержке. 
мы считаем, что эти реформы бу-
дут более эффективными, если 
их осуществление будет отслежи-
ваться гражданским обществом. 
со времени создания Восточного 
партнерства наша поддержка 
гражданского общества более чем 
удвоилась. теперь она составляет 
57,5 миллионов евро на период 
2011-2013 гг. для всех шести 
стран.

— На какие конкретно инициа-
тивы на местах идут эти деньги?
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канструктыўны дыялог
у канцы лістапада 2012 года ў 
Стакгольме адбылося чацвёртае 
пасяджэнне Форуму грамадзян-
скай супольнасці усходняга пар-
тнёрства. у ім узялі ўдзел больш 
за 200 прадстаўнікоў арганізацый, 
што супрацоўнічаюць 
з Еўрапейскім Саюзам у рамках 
праграм усходняга партнёрства.

НАПРАМАК Руху

ДАВЕДкА:
Першы Форум адбыўся ў 2009 годзе ў Бруселі, другі — у Берліне 

(2010), треці — у познані (2011). у 2013 годзе ўпершыню 
Форум грамадзянскай супольнасці будзе прымаць малдова.

праца Форуму праводзіцца па чатырох накірунках:

• правы чалавека, дэмакратыя, стабільнасць;

• збліжэнне з палітыкай еўрапейскага саюза і эканамічная інтэграцыя;

• кантакты паміж людзьмі;

• навакольнае асяроддзе, змены клімату і энергетычная бяспека.

распачаўся Форум выступам 
камісара па пытаннях пашырэння і 
еўрапейскай палітыкі суседства Штэ-
фана Фюле, які ў чарговы раз 
падкрэсліў неабходнасць актыў нага 
ўдзелу і падтрымкі грамадзян скай 
супольнасці ў працэсе палітычнай 
аса цы яцыі ды эканамічнай ін тэг-
рацыі краін-партнёраў з еўрапейскім 
саюзам. таксама ў межах Форуму 
было праведзена некалькі семінараў, 
прысвечаных развіццю грамадзян-
скай супольнасці і шырокаму колу 
адпаведных пытанняў кштал ту 
спрашчэння візавага рэжыму і 
ўдзелу жанчын у працы грамадзян-
скай супольнасці.

пра свае ўражанні ад удзелу ў Фо-
руме распавяла старшыня праўлення 
ўкраінскага рэсурсна-аналітычнага 
цэнт ра «грамадства і навакольнае ася-
роддзе» наталля андрусеВіЧ.

— Як бы вы ахарактарызавалі ат-
масферу Форуму?

— гэта ўжо чацвёртая сустрэча Фо-
руму грамадзянскай супольнасці 
усходняга партнёрства, і атмасфера 
бы ла традыцыйна цёплая, сяброўская, 
насычаная сустрэчамі з цікавымі 
людзьмі і сябрамі. Бо за плячыма 
многіх удзельнікаў ужо чатыры гады 
су мес най працы ці ў рамках рабочых 
груп, ці нават у канкрэтных сумесных 
пра ек тах. акрамя таго, многія 
арганізацыі і прадстаўнікі су пра цоў-
нічаюць і па-за Форумам, рэалізуючы 
пэўныя тэматычныя ініцыятывы.

— Што для вас было асабліва 
каштоўным?

— еўрапейская інтэграцыя ў сферы 
аховы навакольнага асяроддзя з'яў ля-
ец ца адным з напрамкаў работы наша-
га цэнтра. таму ўдзел у пасяджэннях 
Форуму і праца паміж такімі па сяд-
жэн нямі, надзвычай важная з роз ных 
пунктаў гледжання. мы ат рымалі но-
вую інфармацыю аб самім усходнім 
партнёрстве, абмяняліся досведам у ра-
бочых групах і на спецыяльна арга ні-
за ваных семінарах. Форум даў штур-
шок да пошуку новых ідэй і ініцыятыў 
для нашай арганізацыі. таксама гэтая 

сустрэча ў знач най меры дае адказ 
на пытанне аб неабходнасці прыцяг-
нення гра мадзянскай супольнасці 
да ініцыятыў усходняга партнёрства, 
важнасці маніторынгу і ацэнкі. дарэ-
чы, у гэтым годзе грамадскасць атры-
мала высокую ацэнку камісара ес па 
пытаннях пашырэння і еўрапейскай 
па лі тыкі суседства Штэфана Фюле. 
Вынікі нашай ініцыятывы па ма ні-
торынгу адносін паміж украінай і ес 
у сферы навакольнага асяроддзя бу-
дуць мець практычнае прымяненне.

акрамя таго, у рамках самога 
усходняга партнёрства і, у пры ват нас-
ці — Форуму грамадзянскай су поль-
нас ці застаецца яшчэ шмат нявыкары-
станых магчымасцяў, якія можна 
за дзе йні чаць для дасягнення мэтаў 
грамадскіх арганізацый, што працу-
юць над пытаннямі еўрапейскай інтэ-
гра цыі.

— у чым спецыфіка працоўнай 
групы па пытаннях экалогіі ды энер-
гетычнай бяспекі, удзельнікам якой 
з'яўляецца ваша арганізацыя?

— многія ўдзельнікі гэтай 
працоўнай групы пачалі сваё 
супрацоўніцтва яшчэ задоўга да ства-
рэння Форуму рамадзянскай су поль-
насці. Цяпер у яе межах рэалізуюцца 
дзве сумесныя ініцыятывы: iндэкс 
энергетычнай эфектыўнасці і ацэнка 
флагманскай ініцыятывы усходняга 
партнёрства. у рамках Форуму 
мы арганізавалі тры адмысловыя 
семінары, якія тычацца транс гра ніч-
ных пытанняў ядзернай энергетыкі, 
дэмакратыі і ядзернай энергетыкі ды 
ін дэк са энергетычнай эфектыўнасці.

— Наколькі актыўна ваш цэнтр 
задзейнічаны ў вырашэнне праблем 
еўрапейскай інтэграцыі, у пры ват
насці, у рамках усходняга партнёр-
ства?

— апошнія гады мы працуем у рэ-
чышчы экалагічнага су пра цоў ніцтва 
ў рам ках усходняга партнёрства. 
у 2008-2009 гадах наш цэнтр быў ка-
ардынатарам рэгіянальнага праекта 
«ацэнка планаў дзеянняў еўра пей-
скай палітыкі суседства ў азербайд-
жане, арменіі, грузіі, мал дове і 
украіне». а нядаўна ў рамках трэцяй 
працоўнай групы «навакольнае ася-
роддзе, змена клі мату і энергетычная 
бяспека» мы су  месна з іншымі 
ўдзельнікамі па ча лі ажыц цяўляць 
праект «ацэнка эка лагічнага склад-
ніка двухбаковага су працоўніцтва 
паміж украінай і ес». 
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ДАСЯГНЕННі

Энергаэфектыўнасць  
малых гарадоў

у снежні 2012 года ў рамках праекта Еўрапейскага Саюза 
«Падтрымка рэалізацыі комплекснай энергетычнай 
палітыкі Рэспублікі беларусь» у трох беларускіх гарадах 
адбылася серыя семінараў пад назвай «эфектыўныя 
метады энергазберажэння ў малых і сярэдніх гарадах». 
Падчас семінараў удзельнікі падзяліліся рэгіянальным 
досведам у сферы энергазберажэння.
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ДАСЯГНЕННі

асіповічы

сустрэча пачалася з агляду вы-
ставы Цэнтра экалагічных 
рашэнняў «дом будучыні», прыс-
вечанай энергаэфектыўнасці і 
аднаўляльным крыніцам энергіі. 
затым удзельнікі семінара аб мер-
кавалі захады па рэалізацыі 
палітыкі энергазберажэння ў сваім 
горадзе, напрыклад, асвятленне 
праблем энергазберажэння ў мяс-
цовых сродках масавай ін фар ма-
цыі, анкетаванне жыхароў горада, 
каб даведацца пра агульны 
ўзровень дасведчанасці ў пытан-
нях энергазберажэння, а таксама 
выданне інфармацыйных плакатаў 
з фотаздымкамі мясцовых жы ха-
роў і апісаннем простых спосабаў 
зберажэння энергіі ў штодзённым 
жыцці. 

актыўна спрыялі правядзенню 
семінара мясцовыя ўлады, якія не 
толькі выдзелілі для яго памяш-
канне, але і актыўна ўдзельнічалі 
ў абмеркаваннях, а таксама 
распавялі пра вынікі сваёй працы.

дыскусія закранула яшчэ адну 
рэгіянальную ініцыятыву ў гэтай 
галіне — рэалізацыю «пакта 
мэраў» на прыкладзе полацка.

асабліва зацікавіліся ўдзельнікі 
прэзентацыяй «магчымасці ўдзелу 
гарадоў у міжнародным праекце, 
накіраваным на распрацоўку 
планаў устойлівага энергетычнага 
развіцця ў Беларусі», прад-
стаўленай спадаром Бурэнкіным 
(«Цэнтр экалагічных рашэнняў»). 
у рамках гэтага праекта для 
некалькіх пілотных гарадоў будзе 
распрацаваны план захадаў, 
накіраваных на змяншэнне спа-
жывання энергіі, эфектыўнае 
 выкарыстанне зямель і мясцовую 
вытворчасць электрычнасці. прад-
стаў нікі мясцовых органаў ула ды 
выказваліся за тое, каб сярод гэ-
тых гарадоў былі асіповічы.ф
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ДАСЯГНЕННI

Жодзіна

як і ў асіповічах, семінар тут 
пачаўся з выставы Цэнтра эка ла-
гічных рашэнняў «дом бу ду чы ні», 
прысвечанай энерга  эфек тыў насці і 
аднаўляльным крыніцам энер гіі. 
прадстаўнік мінскага абласнога 
ўпраўлення па рацыянальным 
выкарыстанні паліўна-энер ге тыч ных 
рэсурсаў Ф. я. Шнітоўскі рас павёў 
пра тое, што робіцца ў мінскай 
вобласці ўвогуле і ў Жодзіна ў 
прыватнасці ў рамках праграмы па 
энергазберажэнні на 2012 год. 
асноўныя этапы рэалізацыі праекта 
еўрапейскага саюза «падтрымка 
рэалізацыі комплекснай энергетыч-
най палітыкі рэспублікі Беларусь» 
акрэсліла ірына Вайцяховіч.

Вялікую цікавасць выклікала прэ-
зентацыя анастасіі адамовіч, вяду-
чага эксперта групы па ўстойлівым 
энергетычным развіцці полацка, 
прысвечаная ўдзелу горада ў 
ініцыятыве «пакт мэраў».

спадар нісьцюк з асацыяцыі 
«аднаўляльная энергетыка» распавёў 

пра прадпрыемствы, што ўваходзяць 
у асацыяцыю, і пра праекты, у якіх 
асацыяцыя брала ўдзел.

затым удзельнікі семінара 
азнаёміліся з вынікамі інфар ма цый-
най кампаніі па энергаэфектыўнасці 
ў Жодзіна ў рамках праекта ес 
«падтрымка рэалізацыі комплек-
снай энергетычнай палітыкі 
рэспублікі Беларусь». тут, як і ў 
асіповічах, былі выдадзеныя арты-
кулы па адпаведнай тэматыцы ў 
мясцовых смі, праведзенае анкета-
ванне мясцовых жыхароў, каб вы-
значыць агульны ўзровень 
дасведчанасці ў пытаннях энергаз-
беражэння; выдадзеныя ін фар-
мацыйныя плакаты, што нагадва-
юць жыхарам Жодзіна пра самыя 
прос тыя спосабы энергазберажэння 
ў побыце.

напрыканцы старшыня Жодзін-
скага гарвыканкама міхась амельян-
чук падвёў вынікі таго, што зроблена 
ў горадзе, і акрэсліў бліжэйшыя пла-
ны па энергазберажэнні.
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ДАСЯГНЕННI

Баранавічы

удзельнікаў семінара вітала 
супрацоўнік прадстаўніцтва 
еўрапейскага саюза алена ракава. 
супрацоўнік абласной інспекцыі па 
кантролі за рацыянальным выкары-
станнем паліўна-энергетычных 
рэсурсаў к. Э. мельнік распавяла пра 
сі ту ацыю з рэалізацыяй праграмы 
энергазберажэння ў Брэсцкай 
вобласці. таксама ў рамках семінара 
была праведзена выстава «Энерга-
эфек тыўнасць у будаўніцтве і 
ўзнаўляльныя крыніцы энергіі».

як і ў асіповічах ды Жодзіна, 
удзельнікам сустрэчы ў Баранавічах 

распавялі пра ўдзел полацка ў «пак-
це мэраў» і інфармацыйную 
кампанію ў рамках праекта еўра пей-
скага саюза «падтрымка рэалізацыі 
комплекснай энергетычнай палітыкі 
рэспублікі Беларусь». каардынатар 
энергетычных праектаў «Цэнтра 
экалагічных рашэнняў» наталля 
 парэчына акрэсліла магчымасці 
ўдзелу ў міжнародным праекце па 
распрацоўцы планаў устойлівага 
энергетычнага развіцця трох пі лот-
ных гарадоў Беларусі. мясцовыя 
ўлады Баранавічаў, на жаль, не 
прымалі ўдзелу ў семінары. 
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ДОСвЕД

новая точка роста
впечатлениями от сотрудничества 
с Европейским банком реконструк-
ции и развития в рамках финан-
сируемой Европейским Союзом 
«Программы деловых консульта-
ционных услуг в беларуси» (BAs) 
с «Евробюллетенем» поделился 
директор компании «Простые Про-
граммы» Андрей МАКСИМЕНКО. 

— в чем специфика рынка, на ко-
тором вы работаете?

— рынок характеризуется доволь-
но большим количеством участников: 
только официальных представителей 
«1с» в минске около 30, а если к это-
му прибавить небольшие компании, 
не являющиеся официальными пред-
ставителями «1с», и огромное коли-
чество фрилансеров, то получим це-
лую отрасль. специфика рынка в том, 
что многие компании-заказчики до сих 
пор вместо привлечения специализи-
рованных поставщиков IT-решений 

пытаются создавать собственные IT-
службы, нанимая штатных програм-
мистов. но время таких программи-
стов постепенно проходит: все больше 
заказчиков хотят получить комплекс 
услуг по автоматизации, включаю-
щий в себя консалтинг, разработку, 
внедрение и сопровождение. мы ра-
ботаем над тем, чтобы именно такой 
комплекс услуг мог получить наш за-
казчик.

— Как узнали о новых возмож-
ностях для роста? ф
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ДОСвЕД

Компания «Простые Программы» создана в 2009 году и специали-
зируется на IT-обеспечении бизнеса на базе решений россий-
ской компании «1с». помимо автоматизации бухгалтерских, 
ERP, CRM и других систем автоматизации, «простые про-
граммы» предлагают обслуживание техники и услуги по 
системному администрированию.

— как и многие другие компа-
нии — от ольги кузнецовой, нацио-
нального менеджера программы де-
ловых консультационных услуг.

— Каких консультантов вы при
вле кали в рамках Программы  BAs?

— мы давно хотели сделать про-
стую и удобную площадку для ком-
муникаций с клиентами — собствен-
ный сайт. но поскольку сами 
мы не занимаемся созданием сайтов, 
то привлекли профессиональную 
компанию. как получатель гранта, 
мы вначале оплатили подрядчику 
полную стоимость разработки и про-
движения сайта, а затем получили 
50% от этой суммы в рамках про-
граммы BAS. ту часть, которая была 
оплачена за счет собственных 

средств, мы вернули практически 
сразу (1-2 месяца) за счет привлече-
ния новых клиентов с помощью сво-
его нового сайта www.1pro.by.

— Насколько просто было полу-
чить помощь в рамках Программы 
деловых консультационных услуг? 
По сравнению, допустим, с проце-
дурой получения банковского кре-
дита.

— процедуру получения помощи 
я бы охарактеризовал как минималь-
но необходимую бюрократию. по на-
шим оценкам, оформление всех не-
обходимых бумаг заняло порядка 
20-40 часов рабочего времени. нече-
го сложного в этих процедурах нет, 
формы достаточно логичные и инту-
итивно понятные. к тому же сотруд-
ники про грам мы охотно помогали 
в подготовке документов.

сравнить с процедурой получения 
кредита мне сложно, потому что 
наша компания развивается только 
за счет собственных ресурсов. Это 
специфика деятельности: наш капи-
тал — это не помещения или станки, 
а ква ли  фи   ка  ция  и о пыт сотрудни-
ков.  В таком бан  ков ские кредиты 
нам не помогут.

— что вы уже имеете благодаря 
участию в проекте и на что рассчи-
тываете в будущем?

— Благодаря сайту выросло коли-
чество клиентов и объем продаж. 
например, одни наши клиенты, так-
же благодаря программе деловых 
консультационных услуг смогли зна-
чительно увеличить масштаб своего 
проекта автоматизации, в реализа-
ции ко торого принимала участие 
и наша компания. Этот тот случай, 
когда в выигрыше оказались все: 
наши клиенты получили в полном 
объеме именно ту систему автомати-
зации, которая помогает им работать 
и зарабатывать, а мы выполнили 
крупный проект.

рассчитываю на то, что сайт 
будет еще долго приносить ре-
зультат. а еще — на продолжение 
сотрудничества с программой де-
ловых консультационных услуг. 
Возможно, уже по другим 
направле ниям. 
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Нарадзілася 29 снежня 1992 года ў Разані, Расія. З 1 верасня 2011 года па 1 
ліпеня 2012 года прымала ўдзел у праграме erasmus Mundus для бакалаўраў 
у іспаніі. 

надзея Фамянок 

я вывучаю міжнар однае права 
на факультэце міжнародных адносін 
Бду. на момант падачы заяўкі 
на ўдзел у праграме вучылася 
на другім курсе. захаплялася 
людзьмі, якія навучаюцца за мяжой, 
марыла пра гэта, але сабе такую 
мэту ніколі не ставіла, хоць і звярта-
ла ўвагу на абвесткі пра 
міжнародныя конкурсы і праекты.

калі быў абвешчаны конкурс заявак 
на ўдзел у праграме, я жыла ў 
інтэрнаце. раптам амаль усе мае ся-
бры сталі падаваць заяўкі на Erasmus. 

Вырашыла і я, хутчэй за кампанію. 
сабрала паперы, запоўніла анкету 
на сайце… калі прыйшоў ліст пра 
тое, што выйграла — доўга 
не верыла. 

Erasmus Mundus прапануе праграмы 
абмену для розных узроўняў наву-
чання — бакалаўраў, магістрантаў, 
аспірантаў. на працягу аднаго года ў 
рамках абмена я вучылася па пра-
граме для бакалаўраў у іспаніі — у го-
радзе Більбао ва ўніверсітэце дэуста 
на факультэце права. пражыванне і 
пералёты аплочваліся з фондаў пра-
грамы Erasmus. Фінансаванне пра-
грамы і дапамога пры падрыхтоўцы 
да паездкі прадуманыя да дробязяў. 
ніколі не адчувала сябе «пакінутай 
на волю лёсу» — каардынатары 
цярпліва адказвалі на ўсе мае лісты і 
пытанні, якія я пісала на сумесі ла-
маных іспанскай ды англійскай моў.

для вучобы мне трэба было абраць 
прадметаў на 60 «крэдытаў» («крэ-
дыт» — гэта мера «вагі» прадмета, 
самы складаны ў мяне быў на 6 
«крэдытаў»). я выбірала прадметы 
на англійскай і іспанскай, і самым 
незвычайным з іх была іспанская 
літаратура — трохкрэдытны курс 
я ўзяла для «вагі» і таму што вельмі 
баялася, што з'еду, і так і не вывучу 
іспанскую на ўзроўні, вышэйшым 
за «вулічны». у дадатак да вучобы 
шмат падарожнічала і «спазнавала 
еўрапейскую душу» на вечарынах 
Erasmus Mundus і проста ў зносінах з 
людзьмі.

еўропа апынулася менавіта такой, 
якой я сабе яе ўяўляла па малюнках. 
людзі адкрытыя, мала шэрасці. пер-
шым, што мяне захапіла па прыездзе 
ў іспанію, было найпрыгажэйшае 
дрэва, пад ім газон, а на газоне сяд-
зяць студэнты з тэчкамі. тут мяне 
ахапіла «еўра пей ска я эйфарыя» — 
я нібыта жыла  ў фільме! адукацыя 
здзівіла пра ста той і даступнасцю — 
я баялася, што не зра зумею, як 
хадзіць на пары, што рабіць, як ву-
чыцца. на першы занятак ішла з жа-
хам, аднак хутка ўлілася ў навучаль-
ны працэс. спасцігла сакрэт вялікіх 
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тэчак — выкладчыкі раздаюць 
вельмі шмат раздруковак, і студэнты 
робяць пазнакі проста на іх. 
падручнікі і канспекты ніхто 
не носіць.

еўрапейская адукацыя вельмі падоб-
ная да нашай, у іх таксама 
10-бальная сістэма. пары не падзя-
ляюцца на семінары і лекцыі — там 
гэта незвычайная сумесь тэорыі і 
практыкі, сталы дыялог.

у нас існуе міф, быццам там 
у студэнтаў поўная свабода, робяць 
толькі тое, што пажадаюць. насам-
рэч еўрапейскія студэнты таксама, 
як і ў нас, ходзяць на пары, зарабля-
юць рэйтынг, з-за прагулаў не дапу-
скаюцца да іспытаў, пішуць рэфера-
ты, таксама, бывае, на нецікавыя, 
нудныя тэмы. у нейкай меры там 
вучыцца больш складана — 
выкладчыкі не ідуць на саступкі. 
гэта і цікава — вучоба ў еўропе 
больш нагадвае спаборніцтва, больш 
адказная.

калі паспрабаваць назваць самыя 
яркія моманты праграмы, то, на-
пэўна, можна сказаць пра першы 
дзень, калі я толькі сустрэла ўсіх 
каардынатараў і будучых сяброў. 
знаёмілася з новымі людзьмі і разам 
з тым вывучала геаграфію. калі мая 
сяброўка сказала, што яна з Філіпін, 
я тут жа выдала — гэта ж як маль-
дывы? яна доўга мне ўзгадвала гэтае 
«абразлівае параўнанне», даказвала, 
што лад жыцця ў іх краіне зусім 
іншы.

успамінаюцца мае вандроўкі па 
іспаніі. праграма прадугледжвае 
выплату стыпендыі, якая дазваляла 
нам спакойна выязджаць за межы 
горада, пры гэтым сума была разу-
мна разлічана, каб мы не «шы-
кавалі». Вандраваць вельмі важна 
для вывучэння культурнага аспек-
ту. напрыклад, я бачыла прыга-
жосць мадрыду і зведала 
на ўласным досведзе, якія спрак-
тыкаваныя «кішэннікі» ў Барсело-
не, і зараз мне і ў галаву не прыйд-
зе назваць баскаў іспанцамі. яшчэ 
на памяць прыходзяць розныя свя-
ты, нетыповыя для нас, кшталту 
карнавалаў у Більбао. гэта яркае 
гледзішча: велізарная колькасць 
цудоўна апранутых людзей, шэсці 
лялек… мы вельмі не хацелі ку-
пляць касцюмы — маўляў, усё адно 
іх назад не павязеш, але, 
не вытрымалі. :)

удзел у праграме зрабіў мяне больш 
упэўненай — пераняла еўрапейскую 
раскаванасць, аптымізм, а яшчэ на-
вучылася адказваць сама за сябе. і 
маёй улюбёнай футбольнай каман-
дай назаўсёды стала «атлетык 
Більбао». да паездкі ў іспанію пра 
футбол ведала толькі тое, што там 
ёсць мяч, але падчас футбольных 
матчаў увесь горад проста заміраў, 
абмяркоўваючы толькі будучыя 
гульні, і абыякавым да футбола 
не мог застацца ніхто.

еўрапейская адукацыя складаецца з 
важных дробязяў. напрыклад, 
еўрапейскія іспыты толькі пісь-
мовыя: адзін чалавек за партай, ва 
ўсіх аднолькавыя заданні. гэта мне 
здаецца больш аб'ектыўным. Часцей 
выдаюцца раздрукаваныя канспекты 
лекцый — не марнуецца час 
на запісы, а студэнты вучацца вы-
казвацца і думаць. Вельмі б хацела 
бачыць у Беларусі дыялог студэнта і 
выкладчыка, каб студэнт не ба яўся 
гаварыць і, галоўнае, каб быў пачу-
ты. мяне ўразіла мая выкладчыца 
еўрапейскага права, якая 
на кансультацыі пасля іспыту до-
брых паўгадзіны тлумачыла, чаму 
мой адказ быў няправільным. тлу-
мачэнне кожнай працы было 
індывідуальным, і гэта матывуе сту-
дэнта вучыцца далей.

у еўропе любая студэнцкая 
ініцыятыва падтрымліваецца. мае 
знаёмыя з пакістану выказалі жа-
данне зрабіць прэзентацыю сваёй 
краіны, на што ім вылучылі і па-
мяшканне, і грошы. акрамя таго, 
пры ўніверсітэце была велізарная 
колькасць клубаў — музычных, дэ-
батных, харавых, спартыўных, што, 
мне здаецца, вельмі важна для таго, 
каб выпускаліся рознабакова 
развітыя ініцыятыўныя людзі.
каб сістэма адукацыі паспяхова 
функцыянавала, патрэбныя студэн-
ты, зацікаўленыя ў навучанні, і 
выкладчыкі, якія б з ахвотай давалі 
ім веды. тады ўсё атрымаецца.

у будучыні я зноў хачу вярнуцца ў 
шматкультурнае асяроддзе, па да рож-
ні чаць, адказаць на шмат лікія 
ўнутраныя пытанні. праграма 
Erasmus Mundus выдатная тым, што 
выдаляе межы паміж краінамі і 
культурамі — вырастае новае, тале-
рантнае, рознакультурнае, яркае па-
каленне, гатовае змяняць свет. 

 еўраБюлетЭнь / студзень / 2013 19



МЭЙНСТРЫМІНГ 
(MaInsTreaMIng)
слова паходзіць ад англійскага mainstream, што азначае 

«асноўны струмень ракі» ці «асноўны напра-
мак». прасцей кажучы, «мэйнстрыміць» 
пытанне азначае пераконвацца, што яно ўлічана 
і ўключана ў палітыку ес ва ўсіх сферах. 
напрыклад, у прыняцці любога рашэння 
еўрапейскі саюз мае ўлічваць экалагічнае 
вымярэнне. іншымі словамі, экалагічныя 
пытанні павінны заставацца ў «мэйнстрыме», 
то бок іх трэба ўключаць у «асноўны струмень» 
прыняцця рашэнняў.

ПуНкТ Для РАНДЭВу 
(rendezvous Clause)
паходзіць гэта дзіўнаватае словазлучэнне ад француз-

скага rendezvous, што значыць «спатканне, 
сустрэча». Часам, калі лідары ес 
абмяркоўваюць комплексны прававы акт, яны 
не могуць дасягнуць пагаднення па нейкім 
асобным пытанні. таму яны вырашаюць 
вярнуцца да гэтага пункта на дадатковай сустрэ-
чы. такое рашэнне афіцыйна ўключаецца ў 
прававы акт як пункт для абмеркавання. гэта і 
ёсць «пункт для рандэву».

ПАРАЎНАльНЫ АНАлІз 
(BenChMarkIng)
Benchmark — гэта кропка адліку, эталон. Bench marking 

у кантэксце ес азначае ацэнку таго, наколькі 
добра адна краіна ці нейкая асобная галіна 
бізнесу ці вытворчасці выглядае ў параўнанні з 
іншымі краінамі (бізнэсам, вытворчасцю). 
«кропка адліку» — стандарт, эталон па якім 
ацэньваецца праца.

CЛОўНIK

еўражаргон: зразумей суседа
Людзі, што працуюць ва ўстановах ЕС ці сродках масавай інфармацыі, прысвечаных еўрапейскай 
праблематыцы, часта карыстаюцца «еўражаргонам» — словамі і выразамі, значэнні якія зра-
зумелыя не для ўсіх і не заўсёды. На партале europa.eu ёсць асобная старонка з тлумачэннямі 
некаторых жарганізмаў. Там ёсць і форма, якую могуць запаўняць карыстальнікі, калі на іх думку 
існуюць яшчэ нейкія словыкандыдаты на ўключэнне ў слоўнік «еўражаргону».

вось прыклады еўрапейскіх «жарганізмаў»:
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ДЭФІЦЫТ ДЭМАкРАТЫІ 
(deMoCraTIC defICIT)
Часта кажуць, што сістэма прыняцця 

рашэнняў у ес занадта 
мудрагелістая, аддаленая ад 
простых людзей, бо яны не могуць 
разбіраць складаныя юрыдычныя 
фармулёўкі. еўрапейскі саюз 
спрабуе пераадолець гэты «дэфіцыт 
дэмакратыі» з дапамогай спраш-
чэння заканадаўства, намагаецца 
хутчэй і паўней інфармаваць 
грамадства і забяспечваць больш 
актыўны ўдзел грамадзянскай 
супольнасці ў прыняцці рашэнняў. 
грамадзяне ўдзельнічаюць у 
працэсе прыняцця рашэнняў, у тым 
ліку праз еўрапейскі парламент.

ЕЎРАбАРоМЕТР 
(euroBaroMeTer)
«еўрабарометр» мае дачыненне да вымя-

рэння не атмасфернага ціску, а 
сацыяльнага. гэта служба 
еўрапейскай камісіі, якая існуе з 
1973 года — вымярае і аналізуе 
тэндэнцыі зменаў грамадскай думкі 
ва ўсіх краінах-сябрах ес і ў 
краінах-кандыдатах на ўступленне. 
інструментар «еўрабарометра» — 
апытанні грамадскай думкі, а 
таксама праца з фокус-групамі.

АГульНЫ зВоД, коРПуС 
зАкАНАДАЎСТВА 
(aCquIs 
CoMMunauTaIre)
Французскі тэрмін, які, па сутнасці, 

азначае «ес, які ён ёсць» можна 
растлумачыць як правы і абавязкі, 
якія падзяляюць краіны-сябры ес. 
Acquis — гэта ўсе пагадненні і 
законы ес, дэкларацыі і рэзалюцыі, 
міжнародныя дамовы па справах 
ес і рашэнні еўрапейскага суда. 
«прыняцце acquis» такім чынам 
азначае прыняцце еўрапейскага 
саюза такім, які ён ёсць на момант 
прыняцца. краіны-кандыдаты 
павінны прыняць acquis і зрабіць 
заканадаўства ес часткай свайго 
ўласнага нацыянальнага 
заканадаўства, перш чым яны 
змогуць далучыцца да саюза.

больш на http://europa.eu/abc/eurojargon/index_en.htm

LAW
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Традыцыйнае купанне ў Паўночным моры, Нідэрланды  Здымак Еўропы з космасу ў навагоднюю ноч

Парыжская Галерэя Лафайет — самае папулярнае 
месца для набыцця навагодніх падарункаў

2013
Кожная краіна Саюза сустракала Новы год паводле сваіх традыцый. брытанская сталіца, 
што ў мінулым годзе прымала Алімпійскія гульні і святкавала юбілей каралевы Елізаветы іі, 
апоўначы асвяцілася традыцыйным фейерверкам. у берліне галоўныя святкаванні прайшлі каля 
брандэнбургскіх варот. Тут сабраліся каля мільёна жыхароў і гасцей сталіцы, каб убачыць самы 
грандыёзны салют Еўропы — за 11 хвілін было выпушчана 6 тысяч ракет, і ўзяць удзел у самым ма-
савым у гісторыі танцы ў новакарэйскім стылі «канэм». у латвійскай Рызе ўпершыню святкаванні 
Новага года адбываліся на гарадскім узбярэжжы і сабралі рэкордную колькасць удзельнікаў — 
35 тысяч чалавек. З надзеяй на лепшае сустрэла Новы год і Грэцыя — урачыстыя імпрэзы ля 
афінскага Акропаля працягваліся да 5 студзеня.
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