Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 1, януари 2013 год.

Безплатно месечно издание

Lead Story Headline

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център
към Търговско-промишлена палата Враца

Брой 1, 2013 год.

Ирландия поема председателството на ЕС
Икономическата стабилност, растежът и работните места са приоритетите на Ирландия за следващите 6 месеца. Страната
поема председателството на ЕС от Кипър.
Ирландия застава начело на ЕС за седми път, което по случайност съвпада с 40-та годишнина от присъединяването на страната към
Съюза.
Шестмесечното председателство дава възможност на Ирландия да определи особено важните според нея приоритети – това са
икономическата стабилност, работните места и растежът.
Работни места и растеж
И по време на ирландското председателство Пактът за растеж и работни места ще запази важността си. Пактът представлява пакет
от мерки, отнасящи се до фискалната консолидация, кредитирането, безработицата, международната търговия и други области с
потенциал за генериране на растеж и заетост.
Сред другите приоритети са нови правила за:

признаването на професионални квалификации в други страни от ЕС;

осъвременяването на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

изясняването на правата на работниците, командировани в други страни от ЕС.
За да стимулира иновациите и научните изследвания, Ирландия ще се опита да постигне приключване на преговорите за следващия
кръг на финансиране от ЕС, известно като програма „Хоризонт 2020 “, като обърне специално внимание на нанотехнологиите, фотониката, авангардните технологии за производство, изчислителните облаци и високоскоростните изчисления.
Икономика
За да се възстанови доверието в европейската икономика, Ирландия ще положи усилия в новата система за икономическа и бюджетна координация на ЕС да се обръща внимание на фундаментални въпроси като заплати, индексиране на заплати, реформи на
трудовия пазар, пенсии, образование и бедност.
Бюджет на ЕС
Тъй като през ноември лидерите на ЕС не успяха да се споразумеят за бюджета на Съюза за 2014-2020 г., по време на ирландското
председателство ще се проведе нова среща по този въпрос. След като бъде постигнато съгласие по общите цифри, Ирландия ще
насочи вниманието си към разпределянето на бюджета между различните области на политиката.
Тук приоритети на Ирландия са реформата на Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството,
разходите за научни изследвания и иновации, финансирането на по-бедните региони в ЕС и Механизмът за свързване на Европа ,
чрез който ще се създадат растеж и работни места, като се подобри европейската инфраструктура.
Освен на инициативите, насърчаващи растежа и заетостта, Ирландия ще обърне внимание и на околната среда, транспорта, присъединяването на нови страни към ЕС, правосъдието и помощта за развиващите се страни.
На 1 юли председателството на ЕС ще бъде поето от Литва, която ще ръководи Съюза до края на 2013 г.
Източник: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130101_bg.htm
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Европа разгръща предприемаческия си потенциал за възстановяване на растежа
За да се възобнови икономическият растеж и да се осигурят по-високи равнища на заетост, Европа има нужда от повече предприемачи. Най-много нови работни места в Европа — четири милиона годишно, разкриват нови дружества, най-вече малки и средни
предприятия (МСП). Именно затова заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни представи днес план за действие за подкрепа на предприемачите и за решителни промени в предприемаческата култура в Европа. В плана се подчертава възловата роля на образованието и обучението за израстването на нови поколения предприемачи и се предвиждат конкретни мерки за
подпомагане на начинаещи предприемачи сред младежите, жените, хората в напреднала възраст, мигрантите и безработните. Поради високата безработица в ЕС остават неоползотворени ценни човешки ресурси, особено сред жените и младите хора. В плана са
заложени и мерки за преодоляване на пречките пред предприемачеството, включително амбициозни стъпки за улесняване на стартиращи и нови предприятия, за по-успешно прехвърляне на собствеността върху предприятията, по-добър достъп до финансиране и
възможности да се даде втори шанс на добросъвестни предприемачи, изпаднали в несъстоятелност.
Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, който отговаря за политиката в областта на предприемачеството и промишлеността, заяви: Посланието е пределно ясно — повече предприемачи означава повече работни места, повече иновации и по-голяма конкурентоспособност. За да се заеме с предприемачество и да осъществи идеите си, човек трябва да поеме голям
личен риск и да вложи големи усилия. Предприемачите са героите на нашето време. В исторически план предприемачеството е и
най-мощният фактор за икономически растеж. Затова искаме да го направим привлекателна и достъпна възможност за европейските
граждани. Това е основното послание на нашия план за действие. Ако успеем да разгърнем предприемаческия потенциал, с който
разполагаме, можем да възстановим икономическия растеж в Европа.
MEMO/13/7 Проучване на Евробарометър за предприемачеството през 2012 г.: През последните три години делът на гражданите на
ЕС, които искат да работят за себе си, е намалял от 45 на 37 на сто. Причина за спада са по-неблагоприятните стопански перспективи поради кризата.
MEMO/13/5 Предприемачеството е основен фактор за икономически растеж
План за действие в областта на предприемачеството до 2020 г.
Образованието по предприемачество е стимул за създаването на повече нови дружества
Между 15 и 20 на сто от учениците, които по време на средното си образование са участвали в програма за създаване на малко
предприятие, впоследствие започват собствена стопанска дейност. Техният брой е от три до пет пъти по-голям в сравнение с броя
на предприемачите като процент от общото население. Висшето образование в областта на предприемачеството може да стимулира създаването на високотехнологични предприятия и дружества с интензивен растеж, като подпомага развитието на стопански
„екосистеми“, партньорства и отраслови сдружения.
В плана са застъпени шест основни области, в които е необходимо да се предприемат действия за създаването на благоприятна
среда за развитие на предприемачеството:
- Достъп до финансиране — освен засилване на съществуващите финансови инструменти, с които разполага, Комисията предлага
също така да се създаде европейски пазар за микрофинансиране и да се опростят данъчните структури, за да могат МСП да привличат средства чрез преки частни инвестиции (например миниоблигации, групово финансиране и инвестиции от бизнес ангели).
- Подкрепа през решаващите етапи в жизнения цикъл на предприятието — близо половината предприятия преустановяват дейност през първите пет години след създаването им. Затова държавите членки следва да отделят повече средства, за да помогнат на
новосъздадените предприятия да преодолеят този критичен период, например чрез обучение по управление, напътствия за развойно-изследователска дейност и изграждане на мрежи с партньори, потенциални доставчици и клиенти.
- Разгръщане на новите стопански възможности, които предлага цифровата ера — МСП се разрастват двойно и тройно побързо, когато използват информационни и комуникационни технологии. Осигуряването на по-голяма подкрепа за уеб-базирани стартиращи предприятия и за усъвършенстване на уменията може да помогне както на уеб предприемачите, така и на предприятията с
по-традиционни форми на дейност.
- По-лесно прехвърляне на собствеността върху предприятията — всяка година близо 450 000 дружества с два милиона служители в Европа прехвърлят дейността си на нови собственици. Според оценките вследствие на това се закриват близо 150 000 дружества и 600 000 работни места. Комисията предлага да се разширят пазарите за покупка и продажба на предприятия и да се премахнат пречките за прехвърляне на собствеността върху предприятия в друга държава.
- Втори шанс за добросъвестни предприемачи, изпаднали в несъстоятелност — в огромната част от случаите (96 на сто) причина за обявяването в несъстоятелност стават поредица от просрочени плащания или други практически проблеми. Вторият опит за
собствен бизнес обаче е по-успешен. Ето защо преди по-малко от месец Комисията предложи да не се набляга толкова силно върху
ликвидацията на дружествата и да се подпомагат предприятията да преодолеят финансовите си затруднения (IP/12/1354).
- Опростяване на административната уредба — Комисията ще продължи упорито да работи за намаляване на регулаторната тежест.
Комисията също така възнамерява да насърчава предприемачеството сред определени групи от населението:
- Развитие на предприемаческия потенциал на жените — само 34,4 на сто от самостоятелно заетите лица в Европа са
жени. Това говори, че те се нуждаят от повече мерки за насърчаване и подкрепа, за да станат предприемачи.
- Хора в напреднала възраст — пенсионерите с предприемачески опит притежават ценни познания, които трябва да
предадат на следващите поколения, за да могат те по-лесно да започват собствена стопанска дейност.
- Тъй като мигрантите често се сблъскват с трудности на пазара на труда, самостоятелната заетост е ценна възможност за икономическата им реализация и социалното им приобщаване.
- Подкрепата за безработни лица, които искат да развият собствена стопанска дейност, трябва да включва обучение,
наставничество и консултантска помощ за развитие на предприятието.
Сега Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки, браншови организации и съответните заинтересовани страни за изпълнение на плана за действие, като крайната цел е да се изведе Европа от кризата. Ще бъде
представена и пътна карта с конкретни цели и дати, за да се гарантира постигането на осезаеми резултати. →
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37 на сто от европейците искат да работят за себе си
Ако имаха такава възможност, четирима от всеки десет европейци биха искали да работят за себе си. Оползотворяването на този
потенциал би увеличило с милиони нови фирми сектора на малките и средните предприятия (МСП) в ЕС, които понастоящем наброяват близо 21 милиона предприятия. Различни спънки спират европейците да изберат самостоятелната заетост, най-вече страхът от
фалит и опасността от непостоянни доходи. Днес заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни представи експресно проучване на Евробарометър „Предприемачеството в ЕС и извън него“ (FL354), в което също се отбелязва, че през 2009 г.
повече европейци (45 на сто) са искали да бъдат самостоятелно заети лица. За три години броят им е намалял с 20 на сто, което
отразява по-неблагоприятните стопански перспективи при сегашната икономическа конюнктура.
Въпреки това и сега милиони европейци обмислят възможността да започнат да работят за себе си, тъй като това би им дало лична
независимост, по-добри доходи и свобода сами да избират къде и кога да работят.
Източник: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-12_bg.htm

Новогодишно обещание: по-малко замърсяване на околната среда от автобуси и камиони
Благодарение на новото европейско законодателство (Евро норма VI), влязло в сила от 31 декември 2012, количеството на азотни
оксиди и прах, изхвърлени от съвременните модели камиони и автобуси, ще бъде намалено. Това означава съкращение на емисиите на азотни оксиди с 80 %, а на праховите частици с 66 %. В допълнение към преките ползи за природата и здравето на хората,
новото законодателство ще има положително въздействие и върху индустрията: законодателството въвежда хармонизираните международни процедури за тестване и стандарти, които трябва да подпомогнат износа на европейската автомобилна индустрия. В допълнение към това, европейското автомобилно законодателство е вече по- улеснено и по-бързо влиза в сила – директно приложимите регламент заместват директивите, като по този начин премахват нужното време за въвеждане в националното законодателство
на държавите-членки.
Заместник-председателят на Европейската комисия, Комисар за
„Промишленост и предприемачество“, Антонио Таяни заяви:
“Днешното намаление на емисиите на парникови газове ще спомогне
за пречистването на въздуха, който дишаме, и ще подобри конкурентоспособността на Европейската автомобилна индустрия. С постигнатото съгласие в наскоро приетия план CARS 2020 създаваме ситуация
“win-win” (в която и двете страни печелят): ще имаме по-чисти камиони
и автобуси, които ще задават пазарни тенденции и ще могат да се
изнасят по-цял свят.”
Евро VI – емисии от тежкотоварни превозни средства
Новият европейски закон задава общи европейски правила за атмосферните замърсители, идващи от тежкотоварните пътни превозни
средства и техните двигатели. Той е разработен в съответствие на
принципите за по-добро законодателство и следвайки препоръките на
групата на високо равнище на
Регулаторната система за конкурентоспособност на автомобилния сектор през 21 век (CARS 21) и взема предвид обратната връзка
от публична консултация.
Ползите от приетите нови норми включват:
- съкращение на емисиите на азотни оксиди с 80 %, а на праховите частици с 66 %, в сравнение с нивата от 2008 г. при предишното
европейско законодателство (Евро норма V);
- въвеждането на световно хармонизирани тестови процедури и стандарти с еквивалентни пределни стойности за емисиите от САЩ;
-положително съотношение на разходи- ползи, проверено чрез оценка на въздействието.
Източник: Европейка комисия

Обявена е процедурата “Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”
На 20.12.2012 г. е обявено началото на приема на проекти по процедурата BG161PO003-1.2.04 “Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.
Вижте резюме на схемата BG161PO003-1.2.04 “Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”
тук.
Проектните предложения могат да се подават по електронен път или на хартиен носител на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: гр. София, ул.
„Шести септември” № 21.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 15.03.2013 г.
Предоставяне на допълнителна информация: Въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените подолу адреси, като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес за електронна поща: rdi@mee.government.bg; Факс: (02) 9329 299.
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси:
www.opcompetitiveness.bg.
Източник: ОГРА
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СОФИЯ ТЕХ ПАРК – първият научен и технологичен парк в България
Договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждането на първия технологичен парк в България подписаха днес главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и изпълнителният директор на София
Тех Парк Елица Панайотова. На церемонията в Министерски съвет присъства министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев и Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България“ в ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия.
С договарянето на помощта от ОП “Конкурентоспособност” за “София Тех Парк” и за строителството на интерконекторната връзка
България – Сърбия достигнахме 85% на контрактуваните средства по програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката
и
туризма
Делян
Добрев
след
официалното
подписване
на
договора.
Изграждането на първия технологичен парк у нас ще се реализира по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013. Проектът е на стойност 50 млн. евро, като планираните дейности трябва да бъдат извършени до
30 септември 2015 г.
Привличането и насърчаването на иновативни идеи и проекти, които стимулират развитието на икономиката към сектори с висока
добавена стойност ще бъдат сред приоритетите в работата на бъдещия технологичен парк. Фокусът ще бъде върху информационните и комуникационни технологии, природните науки и „зелените“ технологии („зелена“ енергия/ енергийна ефективност/ сградни мрежи). Предвижда се да бъдат създадени бизнес инкубатор, компютърна лаборатория за високопроизводителни изчисления със специализиран лицензиран софтуер за споделено ползване, биохимични лаборатории, лаборатория по биоинформатика (БиоИнфоТех),
лаборатория по киберсигурност (CERT лаборатория), лаборатория за облачни компютърни технологии и споделяне на CAD-лицензи,
лаборатория за бързо прототипиране и производство, лаборатория по виртуална и разширена реалност, лаборатория за структурен
анализ и проверка на пропуски на електрически системи, лаборатория по електробезопасност и електромагнитна съвместимост и
др., иновационен форум, както и експозиционна галерия и детски „експериментариум“. Целта е засилване на конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността, подпомагайки стартиращите дружества и иновативните идеи.
София Тех Парк ще си партнира с водещи университети, Българската академия на науките (БАН), бизнес клъстери стартиращите
дружества и иновативните идеи, големи международни компании, Софийска община, МОН, МТСП, неправителствени организации и
други при осъществяването на проекта. Идеята е технологичният парк да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални изследователи и иновативни компании, давайки пример за икономика на знанието в България и региона на Балканите.
В резултат на изпълнението на проекта, в рамките на следващите три години трябва да заработи научна инфраструктура за над 20
млн. лева в помощ на българския иновативен бизнес и да бъдат създадени около 20 000 кв. м нови и реновирани сградни площи,
които да подслонят приложно-изследователски лаборатории, общ инкубатор, иновативни лекционни/ образователни/ дискусионни
форуми, пространство за демонстрация на нови технологии, офисни площи и др.
София Тех Парк ще бъде разположен на 250 000 кв. м в гр. София. Локацията е с лесен транспортен достъп, в непосредствена близост до университети, с добра инфраструктура и потенциал за разрастване.
Изпълнението на проекта е възложено на „София Тех Парк“ ЕАД – дружество със 100 % държавно участие.
Източник: Огра, по материали от страницата на ОП “Конкурентоспособност”

План за подкрепа на европейските предприемачи
С помощта на предложените мерки ще бъде създадено ново поколение предприемачи и ще се помогне на млади хора, жени,
възрастни хора, имигранти и безработни да основат свой собствен бизнес.
Предприемачите разкриват работни места. Те ръководят много от малките новосъздадени фирми, разкриващи всяка година по 4
млн. нови работни места в Европа.
Въпреки това ЕС изостава от конкурентите си по отношение на предприемаческата нагласа, което означава, че има потенциал за
създаване на още повече работни места. Едва 11 % от европейците са предприемачи, въпреки че около 40 % искат сами да си бъдат началници . В САЩ и Китай над 50 % биха желали да са самостоятелно заети.
Тази относителна въздържаност по отношение на създаването на нови компании трябва да бъде преодоляна, за да бъде възстановен растежът в Европа. Комисията предлага план за действие , с който да се насърчи тази промяна чрез:
 подобряване на достъпа до финанси, създаване на европейски пазар за малки заеми, опростяване на данъчните правила за преки частни инвестиции;
 включване на предприемаческото обучение и практика в училищните програми – младите хора трябва да имат поне една предприемаческа практика преди да напуснат средното училище;
 намаляване на времето за започване на бизнес и за получаване на необходимите лицензи и разрешителни;
 създаване на схеми за менторство, съвети и подкрепа за жени, възрастни хора, имигранти, безработни и други потенциални предприемачи;
 осигуряване на обучение и индивидуални консултации в областта на мениджмънта за новосъздадени фирми, изграждане на мрежи с партньори, потенциални доставчици и клиенти;
 подкрепа за новосъздадени интернет компании, като се премахнат пречките пред трансграничните онлайн продажби;
 улесняване на започването, продажбата, прехвърлянето или повторното започване на бизнес;
 помощ за новосъздадените фирми да преодолеят краткосрочни финансови затруднения и даване на втори шанс на честните
предприемачи след фалит – повторното започване на бизнес е по-успешно.
 Страните от ЕС вече работят заедно за намаляване на бюрократичните пречки пред предприятията чрез Законодателния акт за
малкия бизнес в Европа. Благодарение на новия план тези общи правила ще работят още по-добре за малките предприятия.
Още за стимулирането на предприемачеството
Източник: Европейска комисия
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Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 1, януари 2013 год.

Безплатно месечно издание

Биологични храни и напитки – консултация относно правилата на ЕС
Вашето мнение ни е необходимо, за да намерим най-добрия начин за насърчаване на биологичното производство в Европа.
Строги правила на ЕС за биологичните храни и напитки имат за цел да укрепят доверието на потребителите и да насърчат производителите на биологични селскостопански продукти в Европа и грижите, които те полагат за земята, биоразнообразието и високите
стандарти за защита на животните.
Понастоящем около 2 % от храните, купувани от потребителите в ЕС, са сертифицирани като биологични, а биологичните стопанства наброяват 200 000, което е 2 % от общия брой на стопанствата.
Комисията търси начини за подобряване на правилата за биологичното производство в ЕС и за допълнително насърчаване на търсенето. Като част от този процес, бихме искали да научим вашето мнение относно:

опростяване на правилата без понижаване на стандартите;

избягване на случайното попадане в биологичната хранителна верига на генетично модифицирани организми (ГМО), които са
забранени съгласно правилата;

насърчаване на биологичното производство чрез правила за етикетирането, особено по отношение на задължителната употреба на европейското лого върху всички биологични продукти, произведени в ЕС;

актуализация на плана за действие от 2004 г. на Комисията за развитие на биологичното селско стопанство;

по-строг контрол за предотвратяване на измамите;

преодоляване на недостатъците в настоящите правила за вноса.
Онлайн консултацията ще продължи до 10 април 2013 г. Получените коментари ще послужат при вземането на решения относно
следващите етапи на процеса. Комисията планира да представи своите предложения за изменение на правилата в края на 2013 г.
Понастоящем храните могат да бъдат признати за биологични само ако поне 95 % от техните селскостопански съставки са произведени по биологичен начин. При този вид производство се набляга на опазването на околната среда и хуманното отношение към животните. Фермерите трябва да избягват или драстично да намалят използваните от тях синтетични химикали под формата на торове, пестициди, добавки и лекарства.
За признаването на вносни храни за биологични е необходимо правилата за биологично производство и сертифициращите органи на
страната вносител да бъдат признати за еквивалентни на стандартите на Съюза.
Когато използват логото на ЕС за биологични продукти, производителите трябва също да посочат номера на сертифициращия орган
и имената на производителя, преработвателя или разпространителя, който последен е обработвал продукта. Заедно с логото на ЕС
могат да се използват и национални сертификационни знаци.
Повече за биологичното селско стопанство в ЕС
Лого на ЕС за биологични продукти – символ на доверие

Покани за подаване на предложения за 2013 г. селекционна година
Публикувани са националните покани за кандидатстване за 2013г. по следните секторни програми:
- “Коменски”, дейност “Индивидуални квалификационни дейности” -можете да я намерите тук;
- “Коменски”, дейност “Асистентски стаж” -можете да я намерите тук и тук (за Прием на асистент);
- “Коменски”, дейност “Училищни партньорства” – можете да намерите тук;
- “Коменски”, дейност “Регионални партньорства” – можете да намерите тук;
- “Грюндвиг”, дейност “Индивидуални квалификационни дейности” -можете да я намерите тук;
- “Грюндвиг”, дейност “Партньорства за познание” – можете да намерите тук;
- “Грюндвиг”, дейност “Работни ателиета” – можете да намерите тук.
- “Леонардо да Винчи”, дейност “Трансфер на иновации” – можете да я намеритетук;
- “Леонардо да Винчи”, дейност “Партньорства” – можете да намерите тук;
- “Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност” – можете да намерите тук;
- “Еразъм”, дейност “Интензивни езикови курсове” – можете да я намерите тук. Източник: Огра, по материали от страницата на
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Европейски информационен и иновационен център Враца
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Тел.: 092 660271, 660273 Факс: 092 626308
E-mail: cci-vr@bitex.com, cci-vr@online.bg

Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, не носят отговорност за начините, по
които съдържащата се тук информация би могла да се използва. Мненията в тази публикация са тези на автора и не е
задължително да отразяват политиките на Европейската комисия.
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