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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 2, 2011 год. 

12 милиона евро през 2011 за финансиране на проекти за енергийна ефективност и промишлени постижения 
 

Програмата "Интелигентна енергия за Европа" (IEE) финансира проекти, които допринасят за повишени нива на енергийна 
ефективност и по-широкото навлизане на възобновяемата енергия в Европа. В частност, тя засилва усилията на ЕС да изпълни 
целите си за гарантиране на сигурни и конкурентни доставки на енергия през 2020 г. в борбата с изменението на климата. IIE 
публикува годишни покани за предложения и финансиране на до 75% от допустимите разходи по проекта.  
Поканата за представяне на предложения е отворена и € 12,000,000 са на разположение за проекти, насочени към:  
• Енергийно-ефективни продукти, т.е. проекти, които помагат за трансформиране на пазара към по-енергийно ефективни 

продукти и системи, като поддържат и допълват основното  законодателство на ЕС в тази област. IIE ще даде приоритет на 
проекти, които увеличават пазарния дял на енергийно- ефективните продукти, насърчаване на зелените обществени поръчки 
или засилено спазване на Законодателството на ЕС (надзор на пазара). 

• Високи индустриални постижения в областта на енергията, т.е. проекти, подпомагащи МСП да пестят енергия и по този начин 
да се даде тласък на конкурентоспособността. Интелигентна енергия за Европа ще даде приоритет на сектора с конкретни 
действия, както за мащабни, така и за междусекторни схеми за запазване на енергията. 

Крайният срок за предаване на проектни предложения е 12 май 2011. 
Пълната документация, свързана с настоящата покана, както и подробна информация за програмата Интелигентна енергия за 
Европа и Информационното календарни дни е на разположение на: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm  

 
Намаляване на двойното данъчно облагане за трансграничните компании на дневен ред в Комисията 

 
Европейската комисия разшири мандата на ЕС на форума за трансферните цени (JTPF), група от национални данъчни и бизнес 
експерти за справяне с проблемите на двойното данъчно облагане за фирми от цяла Европа до март 2015 година. В JTPF, състояща 
се от национални данъчни служители и представители на бизнеса, се помага за решаване на проблемите, свързани с данъчното 
облагане на трансграничните сделки между компании и техните дъщерни дружества в рамките на ЕС. В момента има сложна 
система за определяне на това как да се облагат такива сделки, както и в различията между правилата на държавите-членки на 
трансферните цени, което може да доведе до двойно данъчно облагане и бюрокрация, свързана с бизнеса. А предложението за 
Обща консолидирана корпоративна данъчна основа (ОККДО), която се очаква да бъде представена тази година, ще допринесе за 
осигуряване на трайно решение на много проблеми, които бизнесът среща. В същото време, работата на JTPF е решаваща, за да 
даде на авиокомпаниите по-голяма сигурност и последователност в тази област.  
За повече информация относно инициативите за малките предприятия в областта на данъчното облагане, моля посетете 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/initiatives_small_business/index_en.htm  
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Обществено допитване относно модернизирането на обществените поръчки в Европа 
 

Обществените поръчки представляват приблизително 17% от БВП на ЕС. Най-доброто използване е от съществено значение за 
подновяване на нашата икономика и създаване на работни места, особено по време на криза. Заинтересованите страни трябва да 
преразглеждат системата за обществени поръчки на ЕС за опростяване на процедурите си и да я адаптират към новите 
предизвикателства. Предложението включва по-ефективно използване на обществени фондове, като се вземат предвид социалните 
и екологични проблеми. 
Около 31% до 38% от поръчките се възлагат на МСП. Те се нуждаят от по-добър и по-лесен достъп до обществени поръчки в целия 
ЕС, за да се възползват изцяло от предимствата на истинския европейски пазар и възлагането на обществени поръчки. По същия 
начин, доставчиците се нуждаят от прости и гъвкави процедури, за да може да се генерира интелигентен и устойчив растеж, както е 
посочено в стратегията "Европа 2020”. 
Зелената книга освен това обсъждане, посочва и няколко области за възможни реформи и търси мнението на заинтересованите 
страни относно законодателните варианти. В допълнение, Зелената книга на Европейската комисия прави преглед на ефективността 
и рентабилността на настоящите европейски правила за обществените поръчки. Резултатите от този преглед и на консултациите ще 
бъдат обсъдени на конференция на високо равнище за реформи на обществените поръчки на 30 юни 2011 г. в Брюксел. Всички 
коментари ще служат като основа за подходящи законодателни предложения. 
Във връзка с това, EACI има удоволствието да съобщи, че документите на Enterprise Europe Network на работната група за 
обществените поръчки ще бъдат представени на SAG през март и публикувани скоро. 
Предложенията за Зелената книга трябва да бъдат изпратени до 18 април 2011г. на следния адрес:  
MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu  
Зелената книга може да бъде открита на: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm  
Повече информация за публичната процедура на ЕС:  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm  
Модернизиране на обществените поръчки на Европейския пазар- често задавани въпроси 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/48&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr  
 

Патенти в ЕС: Парламентът даде зелена светлина за засилено сътрудничество 
 

Европейският парламент одобри плановете да се създаде обща патентна система за ЕС, като използва процедурата на т. нар. 
"засилено сътрудничество", без пълната подкрепа на всички държави-членки. През декември 2010 г., 12 държави-членки поискаха 
процедурата да започне след като правителствата не успяха да пробият задънената улица относно това на какви езици трябва да 
бъдат правно одобрени. Всички държави-членки са посочили, че ще подпишат процедурата, с изключение на Италия и Испания, 
които все още могат да се присъединят по всяко време. Правителствата от ЕС се очаква да приемат официално решението за 
установяване на засилено сътрудничество на Съвета по конкурентоспособност на 9-10 март. 
Съгласно Договора от Лисабон, засиленото сътрудничество дава възможност на държавите-членки да приемат нови общи правила, 
когато единодушието е невъзможно. Процедурата може да се използва само след като Съветът я е  одобрил, въз основа на 
предложение на Комисията, и след като Парламентът е дал своята подкрепа. 
След това Комисията ще представи две законодателни предложения: едно за създаване на единен патент (в рамките на съвместно 
вземане на решение), а другото за езиковия режим (процедура на консултация). Депутатите призовават Съвета към съвместно 
вземане на решение за двете предложения. 
Линк към прессъобщението на Европейския парламент: 
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110215IPR13680/html/EU-patent-Parliament-gives-go-ahead-for-enhanced-
cooperation  

 
 Проучване: Трудностите, срещани от малките и средни предприятия при изследванията за защита на 

търговията 
 
Това проучване на Генерална дирекция по търговия на Европейската комисия, бе изготвено въз основа на отговорите, получени от 
различните заинтересовани страни по време на интервюта или в отговор на анкети. Данните бяха събрани от първични източници, 
т.е. директно от малки и средни предприятия и национални или европейски асоциации, представители на МСП, които са участвали в 
защитата на търговията, както и съответните длъжностни лица, работещи в двете държави-членки и европейските институции. 
Проучването взема предвид развитието на ЕС по този въпрос (и СТО), закони и съдебна практика, както и действията на 
Европейската комисия за анти-дъмпингови услуги до края на юни 2010 година.  
Можете да изтеглите проучването от адрес: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/february/tradoc_147475.pdf  
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Шест опасни вещества да бъдат изтеглени от ЕС 
Шест вещества, предизвикващи сериозна вреда, ще бъдат забранени в ЕС в рамките на следващите три до пет години, освен ако 
Европейската комисия не разреши на отделни компании да ги използват. Тези вещества, които остават в околната среда или се 
натрупват в живите организми, са канцерогенни и токсични за репродукцията. Тези, който желаят да продават или използват тези 
вещества ще трябва да докажат, че са предприели необходимите мерки за безопасност, или че икономическите и социалните ползи 
надвишават рисковете. Където е възможно използването на алтернативни вещества или техники, трябва да бъдат предадени 
графици за заместване. 
Тези шест вещества трябва да бъдат отстранени от списъка на разрешените вещества, известен като Приложение XIV, под името 
REACH (Регламент на ЕС за регистрация, оценка и разрешаване на химикали). Вещества, които се намират в Приложение XIV, не 
могат да бъдат продавани на пазара, освен ако не е издадено разрешение за определена употреба. Приетите мерки са първата 
стъпка за въвеждане на разрешителен режим, предвиден в Регламента REACH. В бъдеще допълнителни вещества ще бъдат 
добавени към приложение XIV. Целта е да се гарантира, че рисковете от вещества, предизвикващи сериозна вреда, се контролират 
правилно, и че тези вещества постепенно се заменят от икономически и технически надеждни алтернативи. 
Първите посочени в списъка на Приложение XIV са следните вещества: 5-ter-butyl-2,4,6-trinito-mxylene (musk xylene), 4,4'-
diaminodiphenylmethane (MDA), hexabromocyclododecane (HBCDD), bis(2-ethylexyl) phthalate (DEHP), benzyl butyl phthalate (BBP) и dibu-
tyl phthalate (DBP). 
Повече информация за REACH е на разположение на 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm  
 

Европейския бизнес и технологичен център: подпомагане на търговията между ЕС и Индия и научно-
изследователската дейност в екологично чистите технологии 

 
Индия, с население от над един милиард души и ръст от между 8 и 10%, е все по-важен търговски партньор за Европейския съюз. 
Въпреки че търговията и тенденциите в инвестиционните потоци са положителни, европейските компании все още срещат пречки, 
когато става въпрос за провеждане на бизнес в Индия.   
Достъп до основни пазари, проблеми, като технически норми и стандарти, управление на трансфер на технологии, защита на 
правата върху интелектуалната собственост и нетарифните бариери, всички те правят търговията и комплексните изследвания за 
европейските дружества. В същото време, неконтролираното нарастване на индустриализацията и урбанизацията, оказват 
нарастващ натиск върху природните ресурси на Индия. В този контекст, Европейския бизнес технологичен център (EBTC) е създаден 
през 2008 г. за подпомагане на европейските предприятия и научно-техническите структури. Програмата продължава от 2008 до 2017 
и нейните две основни цели са: 
•  Насърчаване на икономическото и научно сътрудничество между ЕС и Индия за  преодоляване на бариерите пред 

търговията и инвестициите;  
• Справяне с предизвикателствата на изменението на климата в Индия и  задълбочаване на сътрудничеството в съответните 

области на енергия и чисто развитие. 
Целта на центъра е да насърчава взаимните ползи между ЕС и Индия, както и икономическото и технологичното сътрудничество в 
четири сектора: околна среда, енергетика, биотехнологии и транспорт.   
EBTC е съфинансиран от Европейския съюз и се управлява от неговата  делегация в Индия.   
Главния офис на EBTC е в Ню Делхи, но има и регионални офиси в Мумбай, Бангалор и Калкута. Eurochambres, програмата лидер в 
Европа, работи заедно с няколко други партньори в мрежата, които също допринасят. 
Контакти 
В Европа: Eurochambres:  e-mail: ebtc@eurochambres.eu  – tel. + 32 (0)2 282 08 63 
В Индия: EBTC Delhi Office: e-mail: delhi@ebtc.eu  – tel. +91 (0)11 95 17 22 00 
За повече информация посетете: www.ebtc.eu  

 
По-бързо и по-евтино създаване на бизнес, доклад за 2010 г. показва 

 
Европа се нуждае от повече предприятия, но времето и разходите, заобикалящи  необходимите процедури за стартиране и развитие 
на малко предприятие са съществена пречка. През 2006 г. Съвета на Европейския съюз изложи редица амбициозни и конкретни цели 
за подпомагане на млади предприятия в цяла Европа. През същата година закона за малкия бизнес (SBA) подновява поетите 
ангажименти и да ги укрепя с набор от по-широки и по-амбициозни цели, определени от Съвета.  
През 2010 г. средното време за стартиране на дружество с ограничена отговорност е седем дни и струва € 399, в сравнение с 8 дни и 
€ 417 през 2009 г. или 12 дни и € 485 през 2007 година.  
За по-подробен анализ и информация по страни се използва Напредък 2010 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/startupprocedures/progress-2010/index_en.htm     
Процедура по стартиране- еволюция и историческо развитие 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/startupprocedures/index_en.htm    
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Доклад покава, че са необходими повече иновации в Европа 
Европейският съюз е в състояние да запълни празнотите в иновациите с главните си конкуренти, САЩ и Япония. Въпреки че 
тенденциите в повечето страни-членки на ЕС са обещаващи, като вземе предвид и икономическата криза, напредъкът не е 
достатъчно бърз. Докато ЕС все още поддържа преднина пред развиващите се икономики на Индия и Русия, Бразилия прави 
устойчив напредък, а Китай бързо ги догонва. В рамките на ЕС, Швеция се представя най-добре, следвана от Дания, Финландия и 
Германия. Обединеното кралство, Белгия, Австрия, Ирландия, Люксембург, Франция, Кипър, Словения и Естония, в този ред, 
образуват следващата група. 
Това са някои от основните изводи от Доклада за индекса на иновации на ЕС (IUS), който се основава на 25 научни изследвания и 
иновации, свързани с показатели и обхващащ 27-те държави-членки, както и Хърватия, Сърбия, Турция, Исландия, Бившата 
югославска република Македония, Норвегия и Швейцария.  
Тези показатели са групирани в три основни категории: 
• благоприятни фактори, т.е. основни градивни елементи, които позволяват на иновациите да се осъществяват (човешки  

ресурси, финанси и подкрепа, открити, добри и атрактивни системи за научни изследвания); 
• фирмени дейности, които Европейските иновативни фирми показват и превръщането в инвестиции, предприемачество, 

интелектуалните активи, и 
• производствата, които показват как това се превръща в полза за икономиката като цяло. 
IUS замества работата на бившите Европейски инвестиционен доклад (EIS). Пълният доклад е на разположение на 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/index_en.htm 

 
Доклад отразява високото международно сътрудничество за разработване и развитие (R&D)  

в рамките на ERA-NET 
Според нов доклад на Съвместния изследователски център и (СИЦ) Институт за перспективни технологични изследвания, всички 
европейски страни са тясно свързани със схемите за насърчаване на трансграничното сътрудничество в научните изследвания и 
координация ERA-NET. 
Докладът "Карта ERA-NET в Европа”: преглед на схемите ERA-NET и резултатите от тях показват 28% увеличение на участието в 
сравнение с 2008 г. и идентифициране на Франция и Германия като водещи участници. Изданието акцентира и върху най-
подходящите тематични приоритети, както и основните групи, които участват в схемата.  
ERA-NET е създадена по време на Шестата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (FP6). 
Докладът беше представен в рамките на NETWATCH, заедно с информационната платформа за програмата за  транснационално 
разработване и развитие на Европейската комисия. 
Докладът може да бъде изтеглен от: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=3919  
Уебсайт Netwatch http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/nw/ 
 
Научноизследователска дейност на ЕС и финансиране на иновативните дейности: консултации по радикални 

промени за създаване на по- голям растеж и работни места 
 

Сериозни подобрения в научните изследвания на ЕС и финансирането на иновациите са предмет на консултация, стартирана от 
Европейската комисия, за по-лесно участие, увеличаване на научното и икономическо въздействие и паричната стойност. 
Предложената "обща стратегическа рамка, посочена в Зелената книга, ще покрие текущата рамкова програма за научни изследвания 
(FP7), Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP) и Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ). Това ще 
създаде ясен набор от инструменти по иновационната верига от началото до края на фундаменталните научни изследвания за 
стартиране на иновативни продукти и услуги на пазара. Това ще окаже подкрепа и не-технологичните иновации, например в дизайна 
и маркетинга. 
Зелената книга на Комисията също така предоставя основа за широкообхватнo опростяване на процедурите и правилата. Промените 
имат за цел максимално да увеличaт участието на научните изследвания в ЕС и финансиране на иновативните дейности на съюза за 
иновации и на стратегията „Европа 2020". Заинтересованите страни могат да отговорят до 20 май 2011 г. 
Като продължение на общественото допитване, Комисията ще организира голяма заключителна конференция на 10 юни 2011 г., на 
която ще бъде обявено името на новата стратегическа рамка. Законодателно предложение за разходите за научни изследвания и 
иновации, по бюджета на ЕС след 2013 г., ще бъде предложено от Комисията до края на годината. 
Тази консултация е много важна за бъдещето на Мрежата! Вашите организации домакини имат политическа тежест, така че ние 
разчитаме на Вас да се възползвате от процеса да представите позицията си и да защитите мрежата. http://ec.europa.eu/research/
csfri/index_en.cfm  
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Финансиране на изследвания за високо-технологични МСП 
 

Високотехнологичните, активни в изследователската дейност малки и средни предприятия са поканени да вземат водеща роля в 
научните изследвания за нови и алтернативни направления на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), с 
финансиране от Отворената схема за бъдещи и нововъзникващи технологии. Схемата е част от Седма рамкова програма на ЕС 
(FP7). 
Този тип дружества могат да бъдат основен мост между научните иновации и пазарните идеи. Въпреки това, по-дългосрочните 
проучвания и тези за нововъведения в развиващите се компании, често са под натиск от краткосрочното развитие и краткосрочни 
цели за продажби и печалба.  
В този дух, Схемата има за цел да насърчават МСП да създават нови сътрудничества в изследванията, за да разнообразят и 
укрепват научната и технологична база на активите. Това от своя страна, ще повиши техния иновационен капацитет за няколко 
години. Схемата не търси краткосрочни търговски резултати, а създаване на благоприятни условия за потенциално лидерство на 
новите пазари. 
Поканата използва прост, двуетапен процес без краен срок за подаване, като се започне с предложение от пет страници. 
Консорциума трябва да има поне едно интензивно-изследователско високотехнологично МСП с установен и доказан вътрешен 
научноизследователски капацитет, и което ще играе водеща роля в координацията и създаването на изследователската програма на 
проекта.  
До момента са подадени 13 кратки предложения, свързани с 15 малки и средни предприятия с добро географско положение. 
Повечето предложения се координират от едно от участващите МСП. 
В консорциума за отваряне на схемата участват малки (повечето имат само трима партньори, което е необходимия минимум) и две 
трети малки и средни предприятия. Средното искано финансиране е близо  € 1,000,000, но в поканата не  е определена сума.  
Повече информация за дейностите на схемата, свързани с високите технологии и активната научно-изследователска дейност в 
малките и средни предприятия може да бъде намерена на: 
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-open/home_en.html  
 

Вече е достъпен пълен списък на търговските споразумения на ЕС 
 

Вече е на разположение преглед на споразуменията за свободна търговия, договорени от ЕС, които са сключени или са в процес на 
сключване.  
Регионално търговско споразумение, в сила 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_111588.pdf  
Споразумение за водене на преговори 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf  

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.  


