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ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ І БЕЛАРУСЬ
РАЗАМ ДЛЯ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ

Ахова, захаванне і паляпшэнне навакольнага асяроддзя маюць вельмі важнае значэнне для 
цяперашняга і будучых пакаленняў. Беларусь, як і іншыя краіны ў рэгіёне, сутыкаецца са складанымі 
выклікамі – забруджванне паветра, бяспечнае водазабеспячэнне, устойлівае кіраванне адходамі. 
ЕС працуе разам з Беларуссю, каб пераадолець праблему змянення клімату і забяспечыць больш 
высокую якасць жыцця для грамадзян Беларусі праз распрацоўку лепшай экалагічнай палітыкі і больш 
“зялёныя” інвестыцыі ў мадэрнізацыю сацыяльнай і тэхнічнай інфраструктуры гарадоў.

Пашырэнне палітычных рашэнняў, якія адначасова 
ўлічваюць інтарэсы насельніцтва і навакольнага 
асяроддзя: 

Распрацоўцы і ажыццяўленні палітыкі, якая зможа 
гарантаваць высокі ўзровень аховы навакольнага 
асяроддзя і павышэнне якасці жыцця грамадзян 
Беларусі.

Інвестыцыі ў экалагічную будучыню:  

Адкрыццё доступу да таннейшага і больш устойлівага 
фінансавання мясцовым кампаніям, муніцыпалітэтам і 
хатнім гаспадаркам, гатовым інвеставаць у экалагічна 
чыстыя тэхналогіі.

Ахова прыроды: 

Стварэнне агульнай сеткі прыродаахоўных тэрыторый 
– “Ізумруднай сеткі” – і падтрымка ўстойлівага 
кіравання лясамі, што выключна важна для 
паляпшэння ўмоў жыцця ў супольнасцях, залежных ад 
лясной гаспадаркі. 

Больш эфектыўнае кіраванне жыццёва важнымі 
рэсурсамі: 

Удасканаленне сістэмы кіравання воднымі рэсурсамі. 

Дасягненне мэт палітыкі ў галіне клімату:  

Падтрымка дасягнення мэт Парыжскага пагаднення 
аб змяненні клімату. 
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Дзякуючы падтрымцы пераходу да зялёнай эканомікі ў 
Беларусі з боку ЕС папяровая фабрыка “Дзяржзнака” значна 
ўдасканаліла вытворчасць з выкарыстаннем другаснай 
сыравіны. Да пілотнай ініцыятывы завод мог вырабляць з 
перапрацаваных матэрыялаў толькі паперу нізкага гатунку; 
цяпер, з новым абсталяваннем, набытам пры фінансавай 
падтрымцы ЕС, завод пастаўляе якасную офісную паперу па 
вельмі нізкіх коштах.

•  Скарачэнне выдаткаў на сыравіну – 800 000 еўра на год.
•  Скарачэнне выдаткаў на паліва і энергію – 17 000 еўра на год.
•  Створаныя новыя працоўныя месцы і палепшаны ўмовы 
працы.

Папяровая фабрыка выступала адной з 23 пілотных ініцыятыў, 
падтрыманых ЕС па ўсёй Беларусі на агульную суму 
5 млн. еўра. 

Даведайцеся больш: 
www.greenlogic.by і www.green-economies-eap.org

«Перапрацоўка 
макулатуры нас цікавіць 

даўно: інвестыцыі 
ў новае абсталяванне 
дазволілі вырабляць з 

макулатуры якасную белую 
паперу, што прывяло да зніжэння 

кошту сыравіны і эканоміі энергіі». 
Аляксей Кашын, 

Папяровая фабрыка 
«Дзяржзнака» ў 

Барысаве

Інвестыцыі ў экалагічную будучыню

ЯК ЕС І БЕЛАРУСЬ ПРАЦУЮЦЬ РАЗАМ?

https://pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network/home
http://www.greenlogic.by/
http://www.green-economies-eap.org/


Здаровыя тарфянікі іграюць важную ролю ў прадухіленні 
выкідаў CO2. ЕС садзейнічаў ачышчэнню  і захаванню балот 
Званец і Спораўскае ў Беларусі, якія разам паглынаюць і 
назапашваюць 4 100 тон CO2   у год. 

Што было зроблена:
•  ачышчана 714 гектараў тарфянікаў,
•  сабрана 1 800 тон сухой драўніны і 0,9 тон трыснягу,
•  зрэзана 3 500 га кустарніку, трыснягу і дрэў,
•  нарыхтавана і падрыхтавана да выкарыстання ў якасці 
паліва  2 500 тон сухой біямасы, у выніку чаго атрымаецца 
пазбегнуць выкідаў 15,6 т. эквіваленту CO2/га/год, 
•  палепшана асяроддзе для захавання дзікай прыроды пад 
пагрозай знікнення

Даведайцеся больш: 
www.climaeast.eu 
і www.pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network

Як старшыня сельскага выканаўчага камітэта, Анжэла 
Цімашэнка займаецца кіраваннем ляснымі рэсурсамі, якія 
забяспечваюць для мясцовых жыхароў цяпло, ежу і працу. 
Яна працавала ў партнёрстве з праграмай ЕС па аховe лясных 
рэсурсаў FLEG II. Даследаванні па залежнасці ад рэсурсаў лесу 
ў Беларусі, якія праводзіліся ў рамках праграмы, дапамаглі такім 
мясцовым супольнасцям, як тая, якую прадстаўляе Анжэла, 
больш эфектыўна выкарыстоўваць лясныя рэсурсы.

Акрамя таго, праект падтрымаў Беларусь у распрацоўцы 
Стратэгічнага плана развіцця лясной гаспадаркі на 2015-
2030 гады, накіраванага на стварэнне прадуктыўных і 
ўстойлівых лясоў з захаваннем іх біялагічнай і ландшафтнай 
разнастайнасці.

Даведайцеся больш: 
www.enpi-fleg.org/activities/belarus/  

Захаванне біяразнастайнасці 

Лясныя супольнасці

ПЛАНЫ НА БУДУЧЫНЮ

У падтрымку выканання сваіх абавязацельстваў ЕС 
запускае дзве буйныя ініцыятывы:

АСНОЎНЫЯ СТАТЫСТЫЧНЫЯ 
ДАДЗЕНЫЯ

Асноўныя экалагічныя статыстычныя дадзеныя для 
Беларусі па забруджванні паветра, біяразнастайнасці, 

адходах, і г. д. можна знайсці на партале ENI SEIS II 

East – партал праектаў ЕС для сумеснай экалагічнай 

інфармацыйнай сістэмы.

www.eni-seis.eionet.europa.eu/east

«Пакуль што мы 
ачысцілі з запланаванай 

плошчы 700 гектараў. Гэта 
больш, чым мы чакалі». 

Вадзім Пратасевіч, 
дырэктар Біялагічнага 
заказніка “Спораўскі” 

«Я хачу пакінуць сваім 
дзецям лес у тым стане, у якім 

ён знаходзіцца зараз». 
Анжэла Цімашэнка

EU4Environment інтэгруе ў адзіную стратэгічную 
рамку ініцыятывы, накіраваныя на дасягненне: больш 
шырокі ўлік экалагічных аспектаў пры прыняцці 
рашэнняў  – ўстойлівая эканоміка і "зялёны" рост 
– "разумнае" экалагічнае рэгуляванне – захаванне 
экасістэм – абмен ведамі.

EU4Climate будзе аказваць падтрымку краінам 
Усходняга партнёрства для рэалізацыі палітыкі ў 
галіне клімату, якая спрыяе нізкім узроўням выкідаў 
у атмасферу і развіццю, устойліваму да змены 
клімату, а таксама будзе садзейнічаць гэтым краінам 
у  выкананні абавязацельстваў у рамках Парыжскага 
пагаднення аб змяненні клімату 2016 г.
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http://www.climaeast.eu/
http://pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network
http://www.enpi-fleg.org/media/video/fleg-is-launching-the-fourth-video-of-a-series-about-forest-heroes/
http://www.enpi-fleg.org/media/video/fleg-is-launching-the-fourth-video-of-a-series-about-forest-heroes/
http://www.enpi-fleg.org/activities/belarus/
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/countries/belarus
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/countries/belarus
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east

