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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата - Враца Брой 9, 2014 год. 

Проект VIS4SMEs 
Информационен и иновационен център  Enterprise Europe Network Враца  
към Търговско-промишлена палата – Враца приключи изпълнението на 
проект VIS4SMEs по Програмата Local Visibili ty Action 
ЕNT/CIP/12/B/N01C02, Work Programme 2012 на Европейската комисия. 
Проектът стартира през октомври 2013 година с продължителност 1 (една) 
година и приключва октомври 2014 година. 
Целта на проекта бе да се увеличи значително видимостта на мрежата, 
нейната дейност в подкрепа на МСП, да покаже как мрежата си взаимо-
действа със заинтересованите страни, както и с другите европейски мрежи в България. 
Във връзка с изпълнението на проекта центърът проведе редица от събития в градовете Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч. 
Проведените събития се състояха в следните градове на следните теми: в гр. Видин на тема „Мисии за растеж“, съвместно с ОИЦ – 
Видин; в гр. Монтана на тема „Достъп до финансиране“ - Подкрепа за предприятия в ключови етапи от техния жизнен цикъл, Прог-
рами за финансиране 2014-2020, където гост бе Ивайло Калфин, представител на Европейския парламент; в гр. Враца на тема Ин-
дустриална политика на Европейския съюз, част от инициативите в стратегията Европа 2020, развитие на индустриалния сектор – 
възможност за нови работни места и поддържане на силна и конкурентна икономика в България с гост Владимир Уручев, член на 
Европейския парламент. Освен това проведохме събитие и в гр. Козлодуй, съвместно с EURES – европейската мрежа за сътрудни-
чество между Европейската комисия и  обществените служби за заетост в държавите-членки. 
На 09 май 2014г. – Денят на Европа бе проведено най-голямото събитие в рамките на проекта в гр. Враца, под формата на Инова-
тивно кафене.  Темата бе:  „Насърчаване на иновативността и конкурентоспособността на МСП – добри практики“. Лектор на съби-
тието бе представител на Европейски център за качество, гр. София. В събитието взеха участие представители и ръководители на 
малки и средни предприятия,  Общинска администрация, Агенция за регионално и икономическо развитие и мрежата Европа Дирек-
тно-Враца.  Целта бе да се покаже как различните европейски мрежи могат да работят заедно, как това може да помогне на МСП, 
както и да се покажат някои от най-добрите практики от тяхната съвместна дейност.     
Съвместно с ОИЦ Ловеч на 03.06.2014г. бе проведено събитие на тема „Възможности и предизвикателства през периода 2014-2020 
в областта на предприемачеството“. В събитието взеха участие и чуждестранни лектори от Италианската търговска палата и Уни-
верситета в Нортхамптън, Великобритания. 
Последното събитие, което се състоя в рамките на този проект бе проведено в гр. Плевен на 11 септември 2014г., съвместно с Об-
ластен Информационен център – Плевен. На събитието бе представена информация за проекта и неговите дейности, както и 
„Развитието на предприемачеството през новия програмен период 2014-2020“.  
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Заключително събитие по проект NO-BLE IDEAS  
На 18 октомври 2014 г. в зала ЕВРОПА на  Регионален Бизнес Център – Тимишора, с любезното домакинс-
тво на партньора в проекта  - Търговско-промишлена и аграрна палата-Тимишоара, Румъния, се проведе 
заключителното събитие на проекта. По време на финалната конференция бяха представени постигнатите 
резултати по време на 24 месечното изпълнение на проект NO-BLE IDEAS – „Мрежа за млади иноватори за  
устойчиви идеи в сектор земеделие и храни“. 
Конференцията бе открита от генералния директор на ТПАП-Тимишора – г-жа 
Флорица Кричита, която приветства участниците и изрази задоволството си от 
участието на организацията, която ръководи, в проекта. С приветствени слова 
се обърнаха към участниците и координаторът на проекта г-н Паоло Дзупа, 
Регионална Агенция за Технологии и Иновации - Бари, Италия, г-н Кристиан 
Вайнбергер, съветник в Генерална Дирекция „Предприятия и изследвания“ на 
Европейската комисия и г-н Стивън Халиган, програмен директор в Съвмест-
ния Технически Секретариат на ОП Югоизточна Европа в Будапеща. 
Г-н Кристиан Гаина, представител на Гаина Бизнес Консултинг Холдинг, предс-
тави новата Селскостопанска политика на ЕС за програмния период 2014-
2020, както и предизвикателствата и възможностите в сектор земеделие и 
храни за реализиране на иновативни проекти. 
Г-н Вайнбергер насочи вниманието на присъстващите върху възможностите да 
се осигури устойчивост на резултатите от проекта, като се разработят проекти 
и се ползва финансиране от програма ХОРИЗОНТ2020 и в частност Инстру-
мент за МСП, за да се стимулират фирмите да въвеждат иновации, да се 
справят с предизвикателствата на пазара и да се върви към технологичен 
прогрес. 
Успехите на проекта бяха представени в кратки презентации и чрез богат ви-
део материал от представители на водещите организации  на Работни пакети: 
Агенция за иновации и регионално развитие, Гьодьольо, Унгария - Атилла 
Марта; Щайерски Технологичен парк - Марибор, Словения- Таня Сенекович; 
Търговско-промишлена палата – Враца, България - Мариела Петкова.  
Г-н Октавиан Кулда - директор на Бизнес Центъра, представи възможностите 
за финансиране на проекти на стартиращи фирми в сектора през следващите 
години. 
За устойчивостта на проектните резултати ще спомогнат и трите нови Опера-
тивни програми, които ще стартират през 2015г. след приключване на ОП 
ЮИЕ, като транснационални програми с различен обхват на територии: ОП 
Дунав, ОП Балкани-Средиземно море и ОП Йонийско-Адриатическо море. За 
приоритетите, за приемствеността и възможностите за финансиране на проек-
ти през периода 2014-2020г., презентация направи Стивън Халиган, предста-
вител на Секретариата на програма ЮИЕ. 
Синергията с други проекти, реализирани по ОП Югоизточна Европа бе предс-
тавена от Клаудия Мосоиу, която представи проект, реализиран от Института 
за биоресурси в Букурещ, свързан с екологични стандарти, но съотносим като 
резултат към проект NO-BLE IDEAS. 
Конференцията завърши с дискусионен панел за възможностите за сътрудни-
чество и партньорство след завършване на проекта, както и ползите за този 
регион от Европа от създаването на мрежата от млади иноватори в сектор 
земеделие и храни. 
 
За контакт с екипа на проекта:   
Инж.Несрин Донева - координатор,  
Инж.Мая Милова - експерт Комуникации  
arir.vr@gmail.com;  
www.arir-vratsa.org 
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Подготовка на Финална конференция по проект PLUSTEX  

Подготовката на Финалната конференция по проект PLUSTEX - Усвояване умения за политики в сектор текс-
тил върви през последните няколко месеца, като резултатите бяха представени на среща на партньорите в 
Гимараеш, Португалия на 9 и 10 септември 2014г.  
Водещият партньор за Компонент 3 – Усвояване на Добри практики, Лил Метропол, представи етапа на под-
готовка на финалното издание по проекта – Наръчник на добрите практики, номинирани по време на работ-
ните срещи и избрани от партньорите, за трансфер в техните региони. Изданието включва още и резюме на 
Плановете за изпълнение на трансфера в отделните страни-
партньори по проекта.  
Обсъден и приет бе окончателен дневен ред на Финалната конферен-
ция, която ще се състои на 9.10.2014г. от 9 ч. в Европейския център 
по иновативен текстил (CETI), край град Туркоа. 
На конференцията ще присъстват представители на Европейски орга-
низации и институции, свързани с текстила като ACTE, EU-
ROТЕX,UPTEX, Литовската асоциация за текстил и облекло, Главна 
Дирекция „Предприятия и изследвания“ на Европейската комисия, 
Регион Тоскана, Италия, Директорът на кампус CETI (Европейски 
институт за иновативен текстил), Клъстер OTIR 2020-Прато, Италия, 
ASOS-on-line fashion –Aнглия, SPINPARK - Гимараеш, Португалия. 
На следобедната сесия ще се проведат три паралелни тематични 
семинара, както следва:  
Семинар 1: Създаване на нови работни места в сектор Текстил и об-
лекло 
Добрите практики са две от основните теми на проекта: Подкрепа за 
младите предприемачи и иновативния бизнес и Подпомагане на инку-
бирането и стартиращи фирми в сектора. В сесията ще бъдат предс-
тавени избраните на семинарите, проведени по време на изпълнение-
то на проекта, добри практики: Mesons de Mode - Лил, Франция, SPIN-
PARK – Гимараеш, Португалия, Textile Centre of Excellence –
Саутхемптън, Великобритания, INNOTEX –Лил, Франция и PASSAGE 
–Враца, България. 
Семинар 2: Укрепване на съществуващите МСП в сектора 
Добрите практики са от други две основни теми на проекта: Подкрепа 
за клъстерите и интернационализацията на предприятията  и Дивер-
сификация на продукцията към по-високо качество, хай-тек текстил и 
нишови продукти. В сесията ще бъдат представени Добрите практики: 
Smart specialization and Technological foresight for the Fashion sector - 
Прато, Италия ; Еco-Dyeing  „ЕCOFOOT“, Гимараеш, Португалия; 
MORATEX – Лодз, Полша; Fashion Enter –Саутхемптън, Англия, Clus-
ter of Technical textile SMEs - Лил, Франция, 
Семинар 3: Развиване на нови перспективи в сектор Текстил и облек-
ло 
Добрите практики са от области: Подкрепа за еко-иновациите и соци-
ална отговорност в сектора  и Повишаване на нивото на изкуство, 
дизайн и креативност на пазарната продукция. 
В сесията ще се представят следните добри практики: TEXMEDIN, 
Прато, Италия; Creative Industry Finance , Саутхемптън, Великобрита-
ния, Cardato Recycled, Прато, Италия. 
Ще се представи видео дайджест на добрите практики и дейности по 
проекта. 
Конференцията ще се проведе в рамките на един ден. 
Българският партньор в проект PLUSTEX, Агенцията за регионално и 
икономическо развитие –Враца, ще участва на конференцията със 
следните представители: 
Инж. Несрин Донева - координатор на проекта за АРИР-Враца 
Инж. Мая Милова - експерт Добри практики за проекта  
За повече информация: http://www.plustex.eu/  
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Инструмент на ЕС за МСП: обявени са първите 155 получатели на безвъзмездни средства 
Европейската комисия публикува списък на 155 малки и средни предприятия (МСП), които ще са първите възползвали се от новия 
инструмент за МСП с бюджет от 3 млрд. евро. 155 МСП от 21 държави ще получат по 50 000 евро за финансиране на проучвания за 
осъществимост на техни проекти, а също така ще могат да се възползват от бизнес обучение с продължителност до 3 дни. След 
това техните проекти могат да бъдат разгледани с оглед на отпускане на по-нататъшна финансова помощ от Комисията в размер до 
2,5 млн. евро.  
Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Новаторските МСП ще ни 
помогнат да възстановим европейската икономика, създавайки трайна заетост и качествени продукти и услуги. Новият инструмент е 
насочен към проекти, които са действително новаторски, със силни бизнес възможности и солидна концепция, която да ги изведе на 
пазара“. 
Инструментът за МСП започна да функционира в рамките на „Хоризонт 2020“ — новата програма на ЕС за финансиране на научни 
изследвания, която е на стойност 80 млрд. евро. Целта му е да се помага на малки фирми да реализират на пазара новаторски про-
екти. Могат да кандидатстват МСП от държави от ЕС или от страни, асоциирани към „Хоризонт 2020“.  
Участието в първия кръг на подбор бе впечатляващо — 2662 предложения от страни, участващи в „Хоризонт 2020“ (IP/14/876). Спо-
ред оценка на независими експерти 317 от предложенията отговарят на стандартите за оценяване. 155 от тях — 49 % — бяха изб-
рани за финансиране.  
Избраните МСП имат добри шансове за успех във втората фаза на програмата, в която кандидатите могат да получат между 500 
000 и 2,5 млн. евро за финансиране на новаторски дейности — като демонстрационни и пилотни проекти, експерименти, увеличава-
не на мащаба и миниатюризация. Получилите финансиране ще разработят и свой бизнес план. 
През 2014 г. ще бъдат финансирани общо около 645 проекта. През 2015 г. броят им ще нарасне до 670. Поканата за представяне на 
предложения е отворена постоянно и следващите срокове за оценяване са 24 септември и 17 декември 2014 г. за фаза 1 и 9 октом-
ври и 17 декември 2014 г. за фаза 2. 
Контекст 
С бюджет от почти 
80 млрд. евро за период 
от 7 години „Хоризонт 
2020“ е най-голямата 
програма на ЕС за научни 
изследвания и иновации. 
В нея се предвижда ре-
кордно финансиране за 
МСП. Очаква се поне 
20 % (почти 9 млрд. евро) 
от средствата по приори-
тети „Водещи позиции 
при промишлените техно-
логии“ и „Обществени 
предизвикателства“ на 
„Хоризонт 2020“ да се 
използват за пряко фи-
нансиране на МСП под 
формата на безвъзмезд-
ни средства, включително 
чрез инструмента за 
МСП. 
Чрез него Европейският 
съюз иска да финансира 
най-иновативните малки 
предприятия, които имат 
висок потенциал за растеж. С бюджет от 3 млрд. евро за период от седем години той предлага по бърз и опростен начин безвъзмез-
дни средства за извършване на проучвания за осъществимост на бизнес иновации (фаза 1) и за демонстрационни проекти (фаза 2). 
Освен това предприятията с идеи на етап инвестиции могат да се възползват от консултации за развитие на бизнеса и други услуги 
за подкрепа (фаза 3). Процедурата за кандидатстване е лесна, но само най-добрите проекти ще получат финансиране. Темите, по 
които може да се кандидатства, са посочени в работната програма за иновациите в МСП по „Хоризонт 2020“. 
Освен това Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка обединяват усилията си, за да насърчават бан-
ките и другите финансови посредници да отпускат заеми или да осигуряват капитал за ориентирани към иновациите предприятия 
чрез продуктите „InnovFin — – финансиране от ЕС за новатори“ (вж. IP/14/670). Други предприятия могат да получат достъп до фи-
нансиране по програма COSME (вж. IP/14/851 ). 
За повече информация: 
Списък и карта с получателите на средства по инструмента за МСП 
Инструмент за МСП 
Инфографика за инструмента за МСП по „Хоризонт 2020“ 
Кандидатстване за финансиране по инструмента за МСП 
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Как да направим ЕС по-добро място за МСП? Комисията търси мнението ви 
От каква бъдеща политика на ЕС се нуждаят малките и средните предприятия в Европа? Това е основният въпрос в консултация, 
която Комисията започна с цел подобряване на Законодателния акт на ЕС за малкия бизнес (SBA). Този акт — широкообхватен 
набор от мерки за улесняване на дейността на малките предприятия — вече се утвърди като добра основа на политиката относно 
МСП. Тъй като актът се 
основава на добри прак-
тики, на подкрепа за ин-
тернационализацията и 
предпр ием аче ството, 
както и на достъп до фи-
нансиране (чрез финансо-
вите инструменти по 
РПКИ и по COSME), с 
него се насърчават стра-
ните от ЕС да използват 
ефективни решения, кои-
то са дали резултат дру-
гаде, и самите те да пред-
ставят също толкова добри идеи. В съчетание със силни инициативи за интелигентно регулиране, той допринесе за укрепване на 
способността на МСП да устоят на икономическата криза. 
Фердинандо Нели Ферочи, комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството, заяви: „Европа продължава да се въз-
становява и ние трябва да гарантираме, че Законодателният акт за малкия бизнес все още отговаря на целите. Поради това при-
канвам всички лица, заинтересовани от МСП, да споделят своите възгледи. Комисията иска да се запознае с вашите идеи и е гото-
ва да чуе вашите коментари.“  
Пет стълба за подпомагане на процъфтяването на малките предприятия в ЕС 
Тази пролет европейски бизнес организации и представителите за МСП от националните правителства вече се договориха, че чети-
рите съществуващи стълба на Законодателния акт за малкия бизнес трябва да се запазят. 
 Достъп до финансиране: въпреки че се забелязват някои признаци на по-положителни перспективи, МСП все още се нужда-

ят от достъпни решения за своите финансови нужди. 
 Достъп до пазари/ интернационализация: за да могат МСП да се разрастват, е необходимо да се проучват нови пазари. 
 Предприемачество: изключително важно е да продължи подпомагането на потенциалните предприемачи поради наличието 

на все още висока безработица, особено сред младите хора. 
По-добро регулиране: намаляването на административната тежест остава важна цел въпреки постигнатия напредък в тази област. 
С цел преодоляване на недостига на умения, усещан в много европейски икономики, бе постигнато съгласие и за пети стълб, чрез 
който политиката за МСП да стане още по-стабилна: 
Обучение и развитие на уменията на предприемачите и служителите: за да може икономиката да расте, предприемачите и техните 
служители трябва да притежават необходимите умения. 
Призив за действие  
Със стартиралата днес обществена консултация се търсят още мнения от всички заинтересовани лица, включително от предприе-
мачи и бизнес организации, за да се помогне на Европейската комисия да гарантира, че Законодателният акт за малкия бизнес е 
готов да посрещне бъдещите предизвикателства. 
Тъй като всички обществени консултации на Комисията продължават 12 седмици, тази консултация ще приключи на 15/12/2014.  
Обществената консултация е достъпна тук.  
Законодателен акт за малкия бизнес 
Законодателният акт за малкия бизнес, приет през юни 2008 г., отразява политическата воля на Комисията да признае централната 
роля на МСП в икономиката на ЕС и чрез него за пръв път се създава всеобхватна рамка за политиката относно МСП за ЕС и него-
вите страни членки. Той има за цел подобряване на цялостния подход към предприемачеството, трайно залагане на принципа 
„Мисли първо за малките!“ в процеса на изготвяне на политиките, от нормативната дейност до дейността на публичните служби, и 
насърчаване на растежа на МСП, като им се помага да разрешават оставащите проблеми, които възпрепятстват развитието им. 
Законодателният акт за малкия бизнес в Европа се отнася до всички независими предприятия с по-малко от 250 служители, т.е. до 
99% от всички европейски предприятия. 
Контекст 
COSME е програма на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и МСП. Тя ще се изпълнява от 2014 до 2020 г. и има планиран 
бюджет от 2,3 млрд. евро, чрез който благодарение на ефекта на лоста могат да се осигурят до 25 млрд. евро. С програмата ще се 
подкрепят МСП в следните области: по-добър достъп на МСП до финансиране, достъп до пазари и насърчаване на предприемачес-
ката култура. Програма COSME се основава на успеха на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), която 
спомогна за мобилизирането на повече от 16 млрд. евро заеми и 2,8 млрд. евро рисков капитал за над 328 000 МСП в Европа през 
периода 2007 — 2013 г.  
За повече информация: 
Законодателен акт за малкия бизнес в Европа 
Преглед на постиженията на МСП и данни във връзка със SBA по страни 
Забелязва ли се перспектива за възстановяване? Годишен доклад относно европейските МСП за периода 2012–2013 г. 
Отговор на нуждите на малките предприятия 
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Трудовата мобилност – ключ за преодоляване на предизвикателствата с недостига на умения в ЕС 
Подобряването на трудовата мобилност, т.е. желанието и възможността на работещите да сменят работата си или да се премест-
ват да работят в друг регион, е от жизнено значение за европейската икономика, както става ясно от неотдавнашен съвместен док-
лад на Европейската комисия и ОИСР. 
Предвижда се населението на ЕС в трудоспособна възраст (15—64 години) да намалее с 7,5 млн. между 2013 и 2020 г., поради 
което Съюзът следва да намери начин за по-ефективно използване на уменията на мигрантите, за да се запази конкурентоспособ-
ността на Европа. 
В доклада мобилността и миграцията се открояват като основни фактори за преодоляване на предизвикателствата, свързани с де-
мографията и уменията, пред които е изправен Съюзът. Премахването на неравенствата между половете и включването на повече 
млади и по-възрастни работници на пазара на труда също ще бъдат от съществено значение за облекчаване на последиците от 
застаряването на населението. 
Въпреки че много европейски страни са изправени пред трайни проблеми с безработицата и нарастващо недоволство от имиграци-
ята, редица предприятия вече изпитват затруднения да задоволят своите нужди от работна сила единствено на трудовия пазар на 
съответната страна, в която се намират. 
Справяне с недостига на умения  
По данни на неотдавнашно проучване 40% от предприятията изпитват проблеми с намирането на работници с подходящите уме-
ния. През следващото десетилетие се очаква нуждите от работна ръка да бъдат концентрирани в определени професии, изискващи 
умения на средно или високо равнище. За да се отговори на търсенето в бъдеще, в доклада се посочват 3 допълнителни полити-
чески мерки: 
 подобряване на трудовата мобилност в рамките на ЕС, за да се гарантира предоставянето на умения там, където са необхо-

дими; 
 по-добра интеграция на имигрантите от страни извън Съюза за по-ефикасно използване на техните умения; 
 привличане на висококвалифицирани имигранти от страни извън ЕС за попълване на недостига в специфични сфери на 

трудовия пазар на ЕС. 
В доклада се подчертава нуждата от премахване на пречките пред работниците да сменят своята работа чрез усъвършенстване на 
инструментите за установяване на съответствия между уменията и нуждите от работна сила, улесняване на признаването на чуж-
дестранни квалификации и предоставяне на езиково обучение, пригодено към уменията на мигрантите в страните по местоназначе-
ние. 
Текущи дейности  
ЕС вече предприе мерки за премахване на някои от пречките, включително чрез въвеждане на нови правила за улесняване на сво-
бодното движение и на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права. 
Представени бяха и инициативи за подобряване на общоевропейската мрежа за търсене на работа EURES и за по-строго прилага-
не на правилата за командированите работници. В допълнение Комисията предостави и насоки за интегриране на пазара на труда в 
своите годишни препоръки за икономическата политика към правителствата на страните от ЕС. 
Съобщение за медиите – Трудовата мобилност – ключ за справяне с предизвикателствата пред ЕС в областта на демографията и 
умения  
Европейска политика по заетост  
 

Преобразуване на европейските градове чрез по-екологичен транспорт и планиране 
Стотици прояви за насърчаване на развитието на устойчив транспорт се състояха в цяла Европа по време на 13-тото издание на 
Европейската седмица на мобилността. 
Целта на тазгодишната седмица от събития е да се насърчат гражданите да си „възвърнат“ градските пространства в опит да създа-
дат града, в който искат да живеят. Тя ще премине под надслов „Нашите улици, нашият избор“. 
Национални и местни участници в кампанията от повече от 2000 града в 43 страни ще организират конкурси, дни без автомобили и 
други прояви. Те са насочени към повишаване на осведомеността за задръстванията и проблемите, свързани със замърсяването, 
както и за по-екологичните транспортни алтернативи. 
Европейската седмица на мобилността, продължи до 22 септември, също така има за цел да се стимулира обществен дебат за 
това как могат да бъда подобрени градските райони от гледна точка на околната среда и качеството на живот на техните жители. 
През миналия век автомобилите бяха основен фактор при планирането на много градски райони. Дългосрочен резултат от това е, 
че според оценки задръстванията в Европа и техните последици за времето и здравето на хората водят до загуби от около 
100 млрд. евро на година. 
Днес публичните власти все повече изграждат или разширяват пешеходни зони и велосипедни алеи и предприемат мерки за насър-
чаване на използването на обществен транспорт.  
Пример за подобна проява през тази седмица е решението на испанския град Валенсия да забрани за един ден използването на 
автомобили по натоварения вътрешен околовръстен път. Надеждите са, че проявата в крайна сметка ще доведе до превръщането 
за постоянно на този основен път в зона само за пешеходци и велосипедисти. 
Местният орган с най-значим принос към развитието на устойчив градски транспорт ще получи Наградата на Европейската седмица 
на мобилността 2014. 
Европейската седмица на мобилността също така съвпада с началото на конкурса за план за устойчива градска мобилност. Местни 
власти и региони могат да кандидатстват за ежегодната награда, с която се отличават усилията за посрещане на потребностите от 
устойчив транспорт на общностите в Европа. Спечелилият регион или местен орган ще получи награда от 10 000 евро. 
Съобщение за медиите — ЕС обявява началото на Европейската седмица на мобилността 2014  
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Конкурентоспособност на промишлеността: в свои доклади Комисията подчертава необходимостта от амбициозни дейст-
вия на ЕС и страните членки 

Промишлеността на ЕС притежава редица конкурентни предимства, които трябва да се използват за стимулиране на икономическия 
растеж въпреки трудните икономически условия в момента. Това е заключението в двата доклада за конкурентоспособността на 
промишлеността, публикувани днес от Комисията. Същевременно, за да се гарантира, че растежът няма да спре, ЕС и страните 
членки спешно трябва да обърнат внимание на редица будещи опасения области: инвестиции, достъп до финансиране, публична 
администрация, достъп до чуждестранни пазари, иновации и цени на енергията.  
Европейският комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Фердинандо Нели Ферочи заяви: „Оценявам усили-
ята, положени от страните членки, за повишаване на конкурентоспособността на тяхната промишленост. Въпреки това все още са 
необходими значителни усилия. Ако се справим с липсата на инвестиции, ограничения достъп до финансиране, високите цени на 
енергията и неефективната публична администрация, това ще засили конкурентната позиция на нашите компании и МСП на светов-
ния пазар“.  
Големи различия в конкурентоспособността на промишлеността в отделните страни членки  
В зависимост от това какви са резултатите на страните членки и дали те се подобряват, се оформят четири групи:  
страни членки с висока и повишаваща се конкурентоспособност: Нидерландия, Германия, Дания и Ирландия. 
страни членки с висока, но стагнираща или спадаща конкурентоспособност: Белгия, Обединеното кралство, Австрия, Франция, Ита-
лия, Люксембург, Швеция и Финландия. 
страни членки с не особено висока, но повишаваща се конкурентоспособност: Естония, Литва, Испания, Латвия, Чешка република, 
Унгария, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Гърция.  
страни членки с не особено висока и стагнираща или спадаща конкурентоспособност: Словения, България, Хърватия, Малта и Ки-
пър. 
ЕС има конкурентни предимства... 
Като цяло конкурентните предимства на ЕС в сферата на промишлеността се запазват: висококвалифицирани работници, високо 
съдържание с местен произход на експортните стоки и сравнителни предимства, свързани със сложни и висококачествени продукти. 
Страните от ЕС също така прилагат редица политики за повишаване на конкурентоспособността през периода от началото на кри-
зата през 2008 г.  
... но някои области на политиката се нуждаят от постоянно внимание 
Анализът на данните в двата доклада показва, че трябва да се обмислят евентуални политически действия в следните области: 
Необходими са допълнителни инвестиции във всички сектори, за да се гарантира, че европейската промишленост може да поддър-
жа своята конкурентоспособност.  
За малките и новите фирми е по-трудно да получат банков кредит в сравнение с други фирми, дори ако финансовите им резултати 
са едни и същи.  
Конкурентоспособността се поддържа от по-ефективни иновации и пазарна реализация на резултатите от научни изследвания, как-
то и от достъпа до висококвалифицирана работна ръка.  
Конкурентоспособността изисква намаляване на разходите и на несигурността за предприятията при взаимодействие с публичната 
администрация. Повишаването на ефективността на публичната администрация води до увеличаване на броя на бързо растящите 
фирми, най-вече чрез повишаване на финансовия им оборот. Отнемащите твърде много време и свързаните с големи разходи да-
нъчни правила, корупцията и неефективните правосъдни системи са най-вредни за растежа на фирмите. Повечето страни членки 
също така трябва да вземат в по-голяма степен предвид въздействието на правилата и законодателството в други области върху 
конкурентоспособността.  
Нужна е помощ за интернационализацията на МСП. В момента вероятността по-малките и по-новите фирми да излязат на чуждест-
ранните пазари и да се възползват от свързаните с това облаги е по-малка. Политики, насочени към бизнес средата по отношение 
на достъпа до капитал, подкрепа на уменията за иновации и действия за повишаване на производителността са важни, за да се 
помогне на малките фирми да увеличат износа си. 
Отрицателно въздействие върху конкурентоспособността оказват цените на електроенергията и газа, които в ЕС са по-високи, от-
колкото в редица други икономики. Повишаването на енергийната ефективност не успява напълно да компенсира отрицателния 
ефект от растящите цени. Затова са необходими ефективно функциониращи пазари за електроенергия и диверсифициране на 
енергийните източници, за да се гарантира наличието на енергия на конкурентна цена.  
Следващи стъпки 
Резултатите от докладите ще послужат за основано на факти създаване на политики на равнище ЕС и на национално равнище. Те 
ще бъдат използвани при дискусията на Съвета по конкурентоспособност на 25-26 септември 2014 г. и при изготвянето на препоръ-
ките на Комисията относно политиките на страните членки за фискални и структурни реформи в рамките на европейския семестър. 
Контекст 
Докладите на Комисията за конкурентоспособността на промишлеността се изготвят ежегодно, за да се предоставят основани на 
факти показатели в подкрепа на създаването на политики на равнище ЕС и на равнище страни членки. В доклада за европейската 
конкурентоспособност от 2014 г., озаглавен „Подпомагане на растежа на фирмите“, се прави количествена оценка на конкурентоспо-
собността на различни отрасли в ЕС и се дават емпирични отговори на важни въпроси в дебата за политиката в областта на про-
мишлеността. В доклада за конкурентоспособността на страните членки от 2014 г., озаглавен „Повторна индустриализация на Евро-
па“, се прави основана на показатели оценка на изпълнението на политиката в областта на промишлеността на равнище ЕС и на 
национално равнище, като се посочват данни за всяка отделна страна. 
За повече информация 
Доклад за европейската конкурентоспособност (2014 г.) „Подпомагане на растежа на фирмите“  
Доклад за конкурентоспособността на страните членки от 2014 г. ; Доклади за конкурентоспособността по страни членки 
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Единният пазар на ЕС за научни изследвания вече зависи от националните реформи, сочи проучване 
Партньорството между страните членки, заинтересованите от научните изследвания лица и Комисията за създаване на европейско 
научноизследователско пространство постигна значителен напредък. Условията за създаване на европейско научноизследователс-
ко пространство (ЕНП), в рамките на което изследователи и научни познания могат да се движат свободно, са налице на европейско 
равнище. Сега на равнище страни членки трябва да бъдат извършени реформи, за да може ЕНП да започне да функционира. 
Това е заключението в последния доклад за напредъка по отношение на ЕНП, представен от Европейската комисия. С доклада се 
актуализира миналогодишният преглед (IP/13/851) и се представят данни за отделните страни, показващи моментното състояние на 
изпълнението в тях, най-вече на равнище научноизследователски организации. 
Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „През последните години 
постигнахме значителен напредък по отношение на ЕНП. Сега е ред на страните членки и научноизследователските организации да 
изпълнят ангажиментите си и да извършат необходимите реформи. Комисията ще помогне, когато това е възможно, включително с 
инвестиции в размер на 80 млрд. евро от нашата нова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. По-специално 
усилията в областта на научните изследвания на равнище ЕС и на национално равнище трябва да бъдат по-тясно съгласувани, ако 
искаме да постигнем по-силен ефект на равнище ЕС“.  
Следните инициативи, оповестени в съобщението за ЕНП, са се превърнали в устойчива практика: 
 Страните членки все по-активно приемат мерки в подкрепа на европейското научноизследователско пространство и ги 

включват в националните си програми за реформи; 
 ЕС включи ЕНП в европейския семестър. Чрез „Хоризонт 2020“ Съюзът също така предоставя значително финансиране за 

мерки във връзка с европейското научноизследователско пространство, като например за насърчаване на открити процеду-
ри за набиране на персонал, открит достъп до публикации и данни, както и равенство между половете; 

 Научноизследователски организации — като организации за финансиране и извършване на научни изследвания — подкре-
пиха категорично програмата за европейско научноизследователско пространство; 

Анализът потвърждава, че условията за изграждане на ЕНП, които Комисията определи през 2012 г., са налице.  
Същевременно на равнище страни членки и на институционално равнище се запазват някои различия. Така например, въпреки че 
във всички страни от ЕС съществува конкурентно финансиране въз основа на проекти, неговите мащаби се различават значително 
в отделните държави. И въпреки че в повече от половината страни членки има инициативи в подкрепа на равенството между поло-
вете в областта на научните изследвания, темпото на реалната промяна е твърде бавно. Въпреки че в доклада се прави заключе-
ние, че не съществува един-единствен път за създаване на европейско научноизследователско пространство, ясно е, че то е най-
ефективно и от най-голяма полза, когато са налице национални мерки 
До средата на 2015 г. страните членки трябва да предложат „пътна карта за европейско научноизследователско пространство“, в 
която ще бъдат очертани по-нататъшните им стъпки към неговото реализиране. Представители на Комисията, на организации на 
заинтересовани от научните изследвания лица и на страните членки ще се срещнат в Брюксел през март 2015 г., за да разгледат 
направеното до момента. 
Целта на ЕНП е да се създадат по-добри възможности за трансгранична мобилност, конкуренция и сътрудничество между изследо-
ватели, научноизследователски институции и предприятия. Това ще подсили системите за научни изследвания на страните членки, 
ще повиши тяхната конкурентоспособност и ще им позволи да си сътрудничат по-ефективно за справяне със сериозни социални 
предизвикателства. 
Ръководителите на ЕС многократно подчертават значението на изграждането на ЕНП, като в заключенията на Европейския съвет от 
февруари 2011 г. и март 2012 г. определиха 2014 г. като краен срок за това. Това накара Комисията да предложи „Засилено парт-
ньорство в рамките на европейското научноизследователско пространство за върхови постижения и растеж“, в което са определени 
действията, които страните членки, заинтересованите лица и Европейската комисия трябва да предприемат за създаване на ЕНП. 
Оценява се напредъкът по пет приоритета: ефективност на националните програми за научни изследвания; транснационално сът-
рудничество; отворен пазар на труда за изследователите; равенство между половете и равно третиране на мъжете и жените в об-
ластта на научните изследвания; оптимално разпространение и трансфер на научни знания. 
Ползата от ЕНП за постигането на високи резултати от страните членки и изследователските институции вече е доказана. Някои 
заключения в доклада: 
 отворените и привлекателни научноизследователски системи са по-новаторски; 
 научноизследователските институции, които изпълняват програмата за ЕНП, имат по-голям брой публикации и заявки за 

патенти на изследовател и генерират повече знания; 
 въздействието на изследователите, които са работили в повече от една страна, е с близо 20 % по-високо в сравнение с изс-

ледователите, които не са мобилни. 
Информацията в доклада за напредъка по отношение на ЕНП бе събрана от няколко източника, и по-специално от националните 
програми за реформи за 2014 г. Комисията също така извърши проучване на организации, финансиращи и извършващи научни 
изследвания във всички страни членки и в страни, асоциирани към програмата на ЕС за научни изследвания, като тази информация 
бе допълнена от проучването MORE 2 и сравнителния анализ на иновациите в Съюза от 2014 г.. 
Благодарение на наблюдението на европейското научноизследователско пространство се осигуряват данни за напредъка на дейст-
вията във връзка с политиката за ЕНП. Обаче фактът, че много от тези данни трябва да се събират доброволно, ограничава ефек-
тивността на създаването на политики. Ще бъде необходима по-нататъшна работа за идентифициране и усъвършенстване на важ-
ните елементи и за да се позволи развитието на събирането на данни. Комисията ще започне дебат със страните членки относно 
оптималното равнище на координиране и съгласуване на националните научноизследователски стратегии и на обединяване на фи-
нансирането в областите, които крият предизвикателства в социалната сфера, за да се повиши ефектът на равнище ЕС. 
За повече информация 
Доклад за напредъка по отношение на европейското научноизследователско пространство от 2014 г.  
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Транспорт: 11,9 млрд. евро за подобряване на транспортните връзки в Европа  
Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за проекти за подобряване на транспортните връзки в 
Европа. Наличното финансиране от ЕС е в размер на 11,9 млрд. евро. Това е най-голямата сума, отпускана наведнъж за изгражда-
не на транспортна инфраструктура. Кандидатите разполагат със срок до 26 февруари 2015 г. да представят своите предложения. 
Финансирането ще бъде насочено към 9 главни транспортни коридора, които заедно ще образуват основна транспортна мрежа и ще 
бъдат икономическия гръбнак на единния пазар (вж. приложената карта). С помощта на финансирането ще се отстранят пречки, ще 
се променят коренно връзките по направлението изток — запад и ще се рационализират трансграничните транспортни операции в 
полза на предприятията и гражданите в ЕС.  
Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отгова-
рящ за транспорта, заяви: „Транспортът е от основно значение 
за ефективността на европейската икономика, затова инвести-
циите в транспортни връзки с цел стимулиране на икономичес-
кото възстановяване са по-важни от всякога. Районите в Евро-
па, които не разполагат с добри транспортни връзки, няма да 
бележат растеж или да процъфтяват. Държавите членки тряб-
ва да се възползват от тази възможност да кандидатстват за 
финансиране с цел постигане на по-добра свързаност, пови-
шаване на конкурентоспособността и осигуряване на по-
удобни и по-бързи пътувания за гражданите и предприятията.“ 
В рамките на новия Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) 
финансирането от ЕС в областта на транспорта се увеличи три 
пъти до 26 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г. (в сравнение 
с 8 млрд. евро за 2007 — 2013 г.). Това е първият транш от 
новото финансиране в областта на транспорта.  
Взети заедно, тези новости — трикратното увеличение на фи-
нансирането в областта на транспорта в съчетание с решение-
то средствата да се насочат тясно към 9 главни транспортни 
коридора — представляват най-радикалната промяна в поли-
тиката на ЕС относно транспортната инфраструктура от нейно-
то начало през 80-те години на миналия век. 
Новата основна мрежа, която трябва да бъде изградена до 
2030 г., ще свързва:  
 94 главни европейски пристанища с железопътни и пътни връзки;  
 38 ключови летища с железопътни връзки към големите градове; 
 15 000 км железопътни линии, модернизирани за висока скорост; 
 35 трансгранични проекта, насочени към намаляване на пречките.  
Средствата ще бъдат отпуснати за най-конкурентните проекти и ще бъдат насочени към 9 главни транспортни коридора в Европа.  
Резултатите от процедурата и отпуснатите за проекти средства ще бъдат обявени през лятото на 2015 г.  
За повече информация: 
MEMO/14/525 
Механизъм за свързване на Европа (МСЕ): http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm 
Информационен ден за транспорта в рамките на МСЕ:  
http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/events/2014_cef_transport_info_day.htm 
Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA): http://inea.ec.europa.eu 
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