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Сёлета плануецца
падпісаць 65 саюзных
пагадненняў

Фота БелТА.

На пляцоўках Форуму рэгіёнаў
адбылося дзявятае пасяджэнне
міжпарламенцкай камісіі Савета
Рэспублікі Нацыянальнага
сходу Беларусі і Савета Федэрацыі
Федэральнага сходу Расіі па
міжрэгіянальным супрацоўніцтве.
Парламентарыі дзвюх краін
абмеркавалі рэалізацыю 28 саюзных
праграм. Асаблівая ўвага была ўдзелена
пытанням імпартазамяшчэння.

НА ПРЫНЦЫПАХ ПАДТРЫМКІ
І ЎЗАЕМАПАВАГІ
Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі стаў самым рэзультатыўным за ўсю гісторыю
На мінулым тыдні горад Гродна стаў
эпіцэнтрам беларуска-расійскай
садружнасці. За два дні работы форуму
заключана каля 60 пагадненняў
аб міжрэгіянальным супрацоўніцтве,
падпісана кантрактаў на суму звыш
2,5 мільярда беларускіх рублёў. Яшчэ
больш плённае ўзаемадзеянне паміж
дзвюма братэрскімі краінамі наладжана
ў бізнесе, прамысловасці і сельскай
гаспадарцы, навуцы і адукацыі.

ВЫКЛЮЧНАЯ РОЛЯ САЮЗА
Форум, які праводзіцца пад эгідай Савета
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі і
Савета Федэрацыі Федэральнага сходу Расіі,
ужо даўно стаў неад'емным складнікам расійска-беларускага партнёрства. З кожным
годам міжрэгіянальнае супрацоўніцтва набірае абароты. Калі ў першым форуме ўдзельнічалі прадстаўнікі 19 рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі, то ў другім — ужо ў два разы больш.
На трэцюю сустрэчу прыбылі прадстаўнікі
43 расійскіх рэгіёнаў, на чацвёртую — 80...
Агульная штогадовая колькасць удзельнікаў
форуму вырасла ад 300 да больш як тысячы чалавек. За гады яго правядзення было
падпісана звыш 400 пагадненняў і некалькі
тысяч камерцыйных кантрактаў.
ІX Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі стаў
рэкордным і па колькасці ўдзельнікаў у ім,

і па колькасці падпісаных дакументаў аб
супрацоўніцтве. Асаблівае значэнне ўзмацненне двухбаковых адносін набывае ў сучасных рэаліях, калі і Беларусь, і Расія падвяргаюцца беспрэцэдэнтнаму знешняму
палітычнаму і эканамічнаму ціску.
Высокі ўзровень інтэграцыі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі — асабістая
пазіцыя двух лідараў. Пра тое, што форум
мае вельмі істотнае значэнне ў двухбаковым супрацоўніцтве, сведчыць і тое, што да
ўдзельнікаў мерапрыемства па відэасувязі
звярнуліся прэзідэнты дзвюх краін — Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін, якія падкрэслілі, што саюз Беларусі і Расіі мае выключную ролю ў інтэграцыйных працэсах.

НОВЫ ЎЗРОВЕНЬ
Сёлетні форум праходзіў пад тэмай
«Роля міжрэгіянальнага супрацоўніцтва
ў паглыбленні інтэграцыйных працэсаў
у межах Саюзнай дзяржавы». Ключавыя
пытанні ў рамках двухбаковага супрацоўніцтва абмяркоўваліся падчас шасці
секцый: «Заканадаўства Саюзнай дзяржавы: сучасны стан і асноўныя кірункі далейшага збліжэння», «Супрацоўніцтва Расіі і
Беларусі ва ўмовах новай міжнароднай
кліматычнай павесткі», «Беларуска-расійскае ўзаемадзеянне ў сферы АПК як
найважнейшая ўмова забеспячэння харчовай бяспекі Саюзнай дзяржавы», «Адзі-

ная навукова-тэхнічная прастора Расіі і Беларусі як фактар забеспячэння глабальнай
канкурэнтаздольнасці і бяспекі Саюзнай
дзяржавы», «Інтэграцыя сістэмы вышэйшай адукацыі Расіі і Беларусі: рэгіянальны
аспект», «Эфектыўнае імпартазамяшчэнне
ў Саюзнай дзяржаве: праекты, стымулы,
каардынацыя». Ключавыя рашэнні, прынятыя падчас секцый, ляглі ў аснову шматлікіх дакументаў аб супрацоўніцтве.
Таксама на пляцоўках форуму сустрэліся маладыя заканадаўцы, кіраўнікі прадпрыемстваў і прадстаўнікі бізнес-супольнасцяў, міністэрстваў, канцэрнаў, банкаў,
парламентарыі дзвюх краін. Выніковым
мерапрыемствам, дзе былі выказаны канкрэтныя прапановы па далейшым удасканаленні беларуска-расійскага супрацоўніцтва і падведзены першыя вынікі Форуму
рэгіёнаў Беларусі і Расіі, стала пленарнае
пасяджэнне «Роля міжрэгіянальнага супрацоўніцтва ў паглыбленні інтэграцыйных
працэсаў Саюзнай дзяржавы».
— Вынікі форуму, як заўсёды, значныя, — падвяла першыя высновы Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага
сходу Беларусі Наталля КАЧАНАВА. —
Гэты форум зарэкамендаваў сябе як выдатная пляцоўка, дзе мы з калегамі і партнёрамі можам абмеркаваць актуальныя
для Беларусі і Расіі пытанні.
(Заканчэнне на 8-й стар.)

Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Міхаіл
РУСЫ заўважыў, што міжпарламенцкая
камісія — гэта эфектыўная дыялогавая
пля цоў ка, якая дае вы дат ную маг чымасць адкрыта і комплексна абмеркаваць
ключавыя кірункі саюзнага будаўніцтва,
ролю беларускіх і расійскіх рэгіёнаў у іх
рэалізацыі.
Як паведаміў намеснік старшыні Савета Федэрацыі Федэральнага сходу
Расіі Юрый ВАРАБ'ЁЎ, сёлета плануецца
падпісаць каля 65 саюзных пагадненняў.
«Вынікі работы над гэтымі пагадненнямі
павінны быць на паверхні, каб мы ведалі пра іх і маглі нешта палепшыць, — дадаў ён. — Таму мы вырашылі наступны
год прысвяціць кантролю за дагаворамі
ў рамках гэтых пагадненняў. Мы, напэўна, наведаем рэгіёны нашых дзяржаў, каб
паглядзець, як рэалізоўваюцца гэтыя пагадненні. Нашы рэгіёны ўсё больш і больш
хочуць супрацоўнічаць».
Заключэнне дагавораў паміж рэгіёнамі
станоўча адбіваецца на эканоміцы. «Тавараабарот паміж такімі рэгіёнамі вырас на
25 — 40 %, мы лічым, гэта вельмі высокае
дасягненне, — канстатаваў Юрый Вараб'ёў. — Форум паказвае пэўныя вынікі, што
нас вельмі радуе. Аднак хацелася б падысці да гэтага больш прадметна».
Акрамя таго, на пасяджэнні парламентарыі прааналізавалі ход выканання
рашэнняў VIII Форуму рэгіёнаў Беларусі і
Расіі, які быў прысвечаны пытанням навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва ў кантэксце лічбавізацыі.
— Усю работу, якая была арганізавана
ў постфорумны перыяд у рамках рэалізацыі выніковага дакумента, можна структураваць па наступных блоках: узаемадзеянне ў навукова-тэхналагічнай сферы,
заканадаўчыя ініцыятывы, нарошчванне
гандлёва-эканамічнага і інвестыцыйнага
супрацоўніцтва, маладзёжная павестка, —
расказала старшыня Пастаяннай камісіі
Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі па эканоміцы, бюджэце і
фінансах Таццяна РУНЕЦ. — Ключавая
выснова — асноўныя мерапрыемствы і
праекты рэалізаваныя.
Гаворачы аб значэнні форумаў рэгіёнаў, сенатар выказала меркаванне аб
важнасці камерцыйных кантрактаў, якія
падпісваюцца ў рамках іх падрыхтоўкі.
«У праектным партфелі — не толькі прадукцыя сельскай гаспадаркі і харчаванне,
а і інвестыцыйныя тавары, тэхніка, нафтахімічная прадукцыя, — адзначыла Таццяна
Рунец. — Пазітыўна, што сума кантрактаў
ад форуму да форуму ўзрастае. Калі на
другім форуме аб’ём здзелак склаў усяго 230 мільёнаў долараў, то на мінулым,
які з-за пандэміі адбыўся ў анлайн-фармаце, агульная сума кантрактаў склала
850 мільёнаў долараў».
Сёлета — лічба яшчэ большая. У рамках пасяджэння таксама былі падпісаны
пагадненні аб супрацоўніцтве і развіцці
адносін паміж абласнымі Саветамі дэпутатаў Беларусі і заканадаўчымі органамі
дзяржаўнай улады суб’ектаў Расіі.
Вераніка КАНЮТА.
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