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Топ приоритетите на испанското председателство на Европейския съюз
Испания пое ротационното председателство на Европейския съюз, обещавайки да превърне Договора от Лисабон в свой водещ
приоритет. Договорът влезе в сила през декември, въвеждайки редица промени, целящи да помогнат на ЕС да взема ефективно
решения и да играе водеща роля в международните отношения. Промените засегнаха и шестмесечното ротационно
председателство, за да се гарантира тясно сътрудничество с двата поста, създадени от Договора - председател на ЕС и върховен
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Като първата страна, която поема
председателството на ЕС след влизането в сила на Договора, Испания има възможността да определи курса.
През следващата половин година Испания ще се стреми да засили ролята на ЕС като глобален фактор, като работи в тясно
сътрудничество с новия председател на Съюза Херман Ван Ромпой при даването на обективен израз на европейското единство и
подпомагането на блока да изразява единна позиция.
Испания ще участва и в създаването на Европейска служба за външна дейност - едновременно външно министерство и
дипломатическа служба на ЕС, оглавявана от върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Катрин Аштън. Договорът изисква председателството на ЕС да работи в тясно сътрудничество с двете страни, които ще поемат
председателството след това - в случая това са Белгия и Унгария. Практическият резултат от това „трио на председателствата“ е
съвместна 18-месечна програма.
Тъй като през 2009 г. нивото на безработицата в ЕС достигна 9,3 % (19,3 % в Испания), акцентът ще бъде поставен върху
икономическото възстановяване. Приоритети ще бъдат приемането на нова европейска стратегия за растеж и заетост и
подобряването на надзора на международната финансова система. Испания смята да обърне специално внимание на равенството
между половете.
Насърчаването на обърната към хората Европа също е част от програмата на Испания - това означава приближаване на Съюза до
обикновените хора чрез правото на гражданска инициатива, въведено от Договора от Лисабон. Освен това Испания се надява да
постигне напредък и в областта на енергийната сигурност, изменението на климата и имиграцията.
Уебсайт на испанското председателство: http://www.eu2010.es/
Повече информация за Лисабонския договор: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/091201_en.htm

Регионално иновационно табло 2009: многообразие на иновациите в Европа
Нивото на иновативност в регионите се различава значително в почти всички страни от ЕС. Това е една от основните констатации на
Регионалното иновационно табло 2009 (RIS), които бяха публикувани наскоро от Института на Съвместния изследователски център
за защита и сигурност на гражданите (IPSC), съвместно с Генерална дирекция "Предприятия и промишленост" и Университета на
Маастрихт (MERIT).
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2820&obj_id=430&dt_code=HLN&lang=en
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Пакетът за ДДС влиза в сила през януари 2010 г.: Европейската комисия приема
нови мерки за изпълнение
От 1 януари 2010 г. влиза в сила новият "Данък добавена стойност – ДДС пакет" за целия ЕС, включващ новите разпоредби, които
предвиждат ДДС за услуги бизнес-бизнес да се заплаща в страната на потребление, а не в страната, в която се намира на
доставчика, а за услуги бизнес-потребител, ДДС ще продължи да бъде заплащан в държавата-членка, в която е установен
доставчикът.
В рамките на подготовката за влизането в сила на новите правила, Комисията прие предложение за мерките за прилагане на
директивата за ДДС 2006/112 относно общата система за данъка върху добавената стойност, която включва редица мерки, свързани
с ДДС пакета, по-специално за предотвратяване на ситуации на двойно данъчно облагане, които биха могли да възникнат в резултат
на различни интерпретации на новите правила. Например, има насоки за доставчици за установяване на местоположението и
данъчното състояние на клиента, и така да се определи ДДС, който трябва да бъдат платен. Други насоки са съсредоточени върху
разпоредбите в рамките на пакета за ДДС, които допълват или допускат изключения от тези общи нови правила.
ДДС пакетът, който беше приет от държавите-членки на Съвета на ЕКОФИН през февруари 2008 г., също спомага за по-бърза и поефективна електронна процедура за възстановяване на ДДС, който плащат в държава-членка, различна от тази, в която са
установени. За повече информация, моля, вижте: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Ново ръководство за електронно фактуриране
Това безплатно ръководство е под редакцията на Европейската лаборатория за електронен бизнес и е адресирано към малките и
средни предприятия (МСП), с цел да им помогне да вземат информирано решение за приемане на е-фактурирането. Ръководството
съчетава бизнес, техническа, практическа и юридическа информация.
Според някои данни, ползите, които Европа може да генерира от приемане на електронното фактуриране възлизат на € 238 млрд. и
фирмите могат да спестят до 80% от текущите си разходи при автоматичната обработка на данните от фактурите.
Наръчникът е свободно достъпен за сваляне от сайта на Европейската лаборатория за е-бизнес, както и от тези на спонсорите, и ще
бъде достъпен на английски, италиански и немски език. Наръчникът е спонсориран от SEPA International, AustriaPro, CBI Консорциум
и WKO (Австрийската федерална стопанска камара) и UAPME (Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средни
предприятия).
Европейският лаборатория за е-бизнес (EBL) е междуотраслова инициатива, подета от успешни организации, ангажирани със
споделянето и подобряването на най-добри практики на електронния бизнес, приемането, стандартизацията и иновациите. Тя е част
от асоциацията Европейска бизнес лаборатория.
Директен линк към ръководството: http://www.euebl.org/ebl/wp-content/uploads/2009/11/ebl_eInv_guide_final_web.pdf

Омбудсманът открива публични консултации за проблемите на Комисията с просрочени плащания
Европейският омбудсман, Никифорос Диамандурос е поканил физически лица, фирми, неправителствени организации, асоциации и
други заинтересовани лица да участват в обществена консултация за проблемите с просрочени плащания на Европейската комисия.
От 1995 г. досега омбудсманът е провел 63 разследвания във връзка със забавени плащания от страна на Комисията. В
допълнение, той започна три разследвания по своя инициатива относно мерките, предприети от Комисията за подобряване на
ситуацията. Текущото разследване започна през февруари 2009 година.
Според омбудсмана през последните няколко години Европейската комисия е отбелязала напредък в тази област. Но биха могли да
се направят още подобрения, поради което, преди да предприеме по-нататъшни стъпки по този случай, той се стреми да получи
обратна връзка от заинтересованите страни за това, което Комисията може и трябва, според тях, да направи оттук нататък за да
намали закъснелите плащания.
Участие в това обществено допитване може да вземете до 31 март 2010г. на всеки от 23-те официални езици.
Директна връзка с общественото допитване: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/4500/html.bookmark

Европейската комисия стартира мониторинг на патентни споразумения,
сключени между фармацевтични компании
Въз основа на антитръстовите правила на ЕС, Европейската комисия изисква от някои фармацевтични компании да представят
копия от своите патентни споразумения.
Исканията обхващат патентни споразумения, сключени между оригинални и генерични фармацевтични компании в периода от 1 юли
2008 г. до 31ви декември 2009 година и свързани с Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП).
ЕК следи за конкретни патентни уговорки, в които иницииращата компания плаща на генеричен конкурент, за да забави
разпространението на генерично лекарство на пазара.
Това действие е предприето предвид резултатите от доклад за конкуренцията във фармацевтичния сектор. Последният, публикуван
през юли 2009 г., подчертава риска, че някои видове патентни споразумения могат да имат отрицателен ефект върху европейските
потребители, като ги лишат от по-широк избор на лекарства на по-ниски цени и посочва, че Комисията би могла да следи за тези
патентни споразумения.
В зависимост от резултатите от това действие, тези искания за информация може да се повтарят всяка година за толкова дълго,
колкото Комисията счете, че съществува потенциален проблем.
Уеб-страница на фармацевтични продукти на сайта на ГД "Конкуренция"
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Събитие на високо равнище в областта на ИКТ за енергийна ефективност, Брюксел, 23 и 24-ти февруари 2010
година
Събитието има за цел да даде тласък на прехода към енергийна ефективност и ниско въглеродна икономика, съгласно условията на
наскоро приетата Препоръка (С(2009) 7604) по тази тема. Чрез тази препоръка, Комисията призовава ИКТ сектора да се споразумее
за приемането на обща методология за измерване на потреблението на енергия и въглеродните емисии до 2010. Освен това,
обръщайки се към страните-членки на ЕС и към ИКТ сектора, тя се стреми да отключи потенциала за енергийна ефективност чрез
повече публично-частни инициативи за партньорство и също чрез партньорство между ИКТ индустрията и определени стратегически
сектори.
На конференцията главни действащи лица ще са държавите-членки, местните / регионалните власти, ИКТ промишлеността,
енергоемката индустрия (строителство, транспорт, производство, електроразпределение и осветление) и гражданското общество.
Събитието е организирано от Генерална дирекция "Информационно общество и медии" на Европейската комисия, в сътрудничество
с испанското председателство на Европейския съюз. Ще включва конференция, паралелни сесии, изложба и церемония за
награждаването на най-добрите ICT4EE проекти.
За повече информация и регистрация http://ec.europa.eu/information_society/events/ict4ee/2010/index_en.htm
Препоръка на Комисията за мобилизиране на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към
енергийно-ефективна, нисковъглеродна икономика
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/docs/recommendation_d_vista.pdf

Ревизирана Директива за Машините
Машиностроителният сектор е важна част от инженерната индустрия и е един от индустриалните стълбове на икономиката на
Общността. Изпълняваща важна двойна функция, Директивата за Машините 2006/42/EC не само насърчава свободното движение на
машини на единния вътрешен пазар, но и гарантира високо ниво на защита на работниците и гражданите на ЕС. Тя гарантира, че
всичко от дребните потребителски продукти, като ръчни машинни инструменти и косачки, до големи професионални продукти като
машини за правене на хартия и кранове, могат свободно да циркулират на вътрешния пазар, ако са спазени изискванията за здраве
и безопасност. Тъй като е директива от „Новата законодателна рамка”, тя насърчава хармонизацията чрез комбинация от
задължителни изисквания за здраве и безопасност и доброволни хармонизационни стандарти. Тези правила се прилагат само за
продукти, които ще се пласират (или използват) на Европейския пазар за първи път. Директивата за машините 2006/42/EC влиза в
сила на 29 Декември 2009. Новото ръководство за прилагане на директивата дава напътствия за тези нови правила.
Текстът на ревизираната Директива за машините и Ръководството за нейното прилагане са на разположение на:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/legislation/machinery/index_en.htm

Експерти настояват за радикална промяна на иновационната политика на ЕС
Членове на пет консултативни групи призовават ЕС да "подобри радикално" дългосрочното планиране като част от мащабно
преосмисляне на начина, по който организира научните изследвания и иновациите. На семинар в Европейския парламент,
организиран от Наука & Бизнес, експерти изтъкнаха пет ключови области, в които е налице консенсус за това как да преработят R &
D инфраструктурата.
Те искат европейски програми за финансиране в областта на научните изследвания, насочени към разрешаване на ключови
социални предизвикателства, насърчаване на нови мрежи за отворен достъп до иновации, по-големи инвестиции в научните
изследвания, образованието и иновациите, по-добра координация между програмите за научни изследвания и иновации и настояват
за открита конкуренция във всички програми на ЕС.
Петте експертни групи, включват Съвет на европейското научноизследователско пространство (ERAB), Бизнес панел за бъдещето на
иновационната политика на ЕС, назначен от Генерална дирекция "Предприятия и промишленост", Експертна група за ролята на
политиката за научни изследвания на Общността в основана на знанието икономика, съставена от експерти от ГД "Научни
изследвания”, Експертна група на Европейските технологични платформи и Иновационен съвет за наука / бизнес Съвместната
декларация е на разположение на: http://www.sciencebusiness.net/press/ANewApproach_to_EU_RDI-JOINT_STATEMENT.pdf

Европейският институт за иновации и технологии стартира първите три Общности на знания и иновации
Общностите на знанието и иновациите (ОЗИ) са силно интегрирани партньорства, обединяващи университетите, научните среди и
бизнеса по теми като смекчаване на изменението на климата и адаптация ( 'Климат- ОЗИ "), устойчива енергия (" ОЗИ InnoEnergy ") и
бъдещето на информационното и комуникационно общество ("EIT ICT Labs"). Стартирането на ОЗИ бележи важна стъпка в
изграждането на Европейския институт на технологии (ЕИТ), чиято цел е да се превърне в модел за стимулиране на иновациите в
Европа, като по този начин допринася за осъществяването на целите на бъдещата стратегия на ЕС 2020. Избраните ОЗИ са
определени измежду 20 предложения, получени в отговор на първата покана на ЕИТ за ОЗИ по-рано тази година.
С цел да се улесни бързото и гладко стартиране на проекта, ЕИТ веднага ще предостави на ОЗИ начална субсидия, възлизаща на
обща сума от 3 милиона евро. Очаква се скоро ОЗИ да станат напълно оперативни, след като подпишат седемгодишно Рамково
споразумение за партньорство с ЕИТ и след потвърждаване на първите годишни споразумения за субсидии към средата на 2010
година.
Описание на избраните ОЗИ е на разположение в Прессъобщение на ЕС IP/09/1950 от 16 декември 2009г., което може да намерите в
Rapid база данни: http://europa.eu/rapid/searchAction.do
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Обновяване на Европейската система за предварителен надзор на стоманата
ЕС е решил да удължи текущата система за надзор на вноса по отношение на търговията със стоманени
продукти до 31 декември 2012*г. В същото време продуктовият обхват е актуализиран и вече включва
листови изделия от неръждаема стомана и големи заварени тръби. Данните позволяват на ЕС да наблюдава
резките промени на световния пазар на стомана и да се справя с потенциални непредвидени ситуации в
търговията.
Системата за предварителен надзор при внос първоначално е въведена през 2002 год. Тя осигурява ранна
търговска статистическа информация, като по този начин позволява бърз анализ и наблюдение върху
развитието на пазара. Това е система, базирана на лицензи с минимални допълнителни административни
пречки за икономическите субекти.
Системата за надзор е особено важна в настоящата ситуация на криза, белязана от безпрецедентно непостоянство. Системата ще
позволи да се хвърли светлина върху световните тенденции при търсенето и предлагането. Тя ще осигури и информация за
въвеждането на търговско-ограничителни мерки от търговските партньори на ЕС и за достигането на свръх производство от
основните държави-производителки на стомана.
* Регламент (EС) No 1241/2009 на Комисията от 16 декември 2009 за продължаване на предварителния надзор върху вноса на някои
железни и стоманени продукти с произход от някои трети страни и актуализиране на неговия обхват.
Система за предварителен надзор върху вноса на конкретни стоманени продукти:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=213&serie=164&langId=en
ГД Търговия – страница за стоманата: http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/economic-sectors/industrial-goods/steel/

EU-OSHA база данни с инструменти за оценка на риска
EU-OSHA, Агенцията за здраве и безопасност на работното място, е разработила база данни с инструменти за оценка на риска със
средства от цяла Европа. Базата данни редовно се актуализира. Най-широко разпространените инструменти за оценка на риска са
списъците за проверка, които са полезно помощно средство за идентифициране на опасностите. Други видове инструменти за
оценка на риска са: ръководства, наръчници, брошури, въпросници и "интерактивни инструменти" (безплатен интерактивен софтуер,
включително приложения, достъпни за сваляне, които обикновено са специализирани за отделните сектори). Тези инструменти могат
да са общи или конкретни за отделните сектори и/или рискове.
За достъп до базата данни, моля, преминете към http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/risk-assessment-tools/index_htm
lEU-OSHA уебсайт http://osha.europa.eu/en/about

Европейска видео награда за предприемачество 2010
Европейската комисия приканва предприемчивите любители на киното да докажат своята креативност и умения, като направят
кратък видеофилм, който засяга следните въпроси: Какво представлява предприемачеството? Какво би поощрило хората да станат
предприемачи? Какво би могло да премахне старите предразсъдъци и да предложи нови представи за предприемачеството?
Европейската комисия връчва награди в следните категории:
„Предприемачеството – Един различен начин на живот“
„Предприемачеството – Предизвикателства и ползи“
„Предприемачеството – Пътят към бъдещето“
Видеофилмите, спечелили първа награда във всяка от трите категории, ще получат 3 333 евро, класираните на второ място ще
получат 2 222 евро, а спечелилите трета награда ще получат 1111 евро. Всяка от наградите ще бъде обща сума, която не включва
продуцирането на видеофилмите или други разходи.
Ще бъдат връчени пет допълнителни „специални награди” от по € 555 всяка. Тези награди са предназначени за лица на възраст до
25.
Авторите на най-добрите видеоматериали ще бъдат поканени на празнична церемония по награждаването на 25 май 2010 г. в
Брюксел, която ще се състои в контекста на Европейската седмица на малките и средни предприятия.
Срокът за предаване на материалите е 9 април 2010 г.
По-подробна информация за това водео състезание http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/
Седмица на МСП 2010 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/
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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТO SMA/SMAGUA 2010
ИНИЦИАТИВАТА BE2WEEN
Търговско-промишлена палата Враца Ви кани на международното изложение SMA/SMAGUA 2010 и участие в двустранни
бизнес срещи в рамките на изложението, което ще се проведе от 2 до 5 март 2010г. в Сарагоса, Испания. Срещите се
организират по проект BE2WEEN, съфинансиран от Европейската комисия.
BE2WEEN - Bridging Enterprises To Empower Environmental and Energy Networks -е инициатива, финансирана от програмата
“Specific Actions - Matchmaking events”, която цели развитието на устойчиви търговски взаимоотношения, инвестиции и партньорства
между компании от европейски страни. Нейната цел е да популяризира дейностите на бизнес коопериране между партньорите от
Enterprises Europe Network, за да се улеснят бизнес споразуменията, технологичните и изследователските споразумения, чрез
имплементирането на двустранни срещи - фокусирани върху околната среда, обработването на води, рециклиране, управление на
отпадъците и възобновяеми енергийни източници.
ПАРТНЬОРИ
Партньорството в проекта BE2WEEN е съставено от 15 организации, покриващи 12 европейски страни: Италия (координатор),
Испания, България, Латвия, Гърция, Полша, Чехия, Израел, Германия, Сърбия, Дания и Унгария.
BE2WEEN @ SMAGUA 2010 е първото международно събитие, организирано в рамките на проекта, имащо за цел да подобри
сътрудничеството между предприятият собственото им развитие на чуждите пазари. Международното изложение SMA/SMAGUA
(http://www.feriazaragoza.com/smagua_IN.aspx) е основното изложение в специфичния сектор на водните технологии и напояването.
SMA/SMAGUA 2010 ще се състои от 2 до 5 март 2010 в Сарагоса. Специфичните за изложението сектори са: извличане на води,
канализация и съхранение на водите, обработка на водите, водни приложения/напояване, друго оборудване, инженеринг,
консултиране, компании за услуги и търговски публикации.
ДАТА И МЯСТО
BE2WEEN @ SMAGUA 2010 се състои от организирането на двустранни бизнес срещи в определена за това площ от 300 м2 на
изложението в Сарагоса, 2 и 3 март 2010г. от 9 до 18 часа. Събитието предвижда участие на около 200 компании, идващи от поне 12
европейски страни.
СЕКТОРИ
Малките и средни предприятия, които ще участват, могат да бъдат селектирани сред представители на екологичната индустрия и поточно: производители, дистрибутори и снабдители на технология и ноу-хау, свързани с технологията на обработване на
водите, канализационни/пречиствателни станции, дистрибуция на оборудване, индустриална обработка на отпадни води,
заводи за обработка на води, граждански инженеринг и инженеринг на околната среда, контрол върху замърсяването,
технологии за подводни и канални води, оборудване за обслужване на сгради, прекарване на водите и транспорт, околна
среда - атмосфера, околна среда - води, околна среда - енергия, оборудване за напояване, подпочвени води - бъдеще,
усвояване на отпадни продукти, обработка на води и пречистване.
ТАКСИ
Участието за Вас е безплатно.
Безплатни са преводаческите услуги (включително тези за изготвяне на профила на фирмата).
Безплатни трансфери от хотела до мястото на събитието.
Преференциални хотелски цени, договорени в рамките на проекта BE2WEEN.
Участниците в събитието трябва да заплатят транспортните си разходи и разходите за хотел. Фирмите, заявили желание за участие,
могат да резервират самолетните си билети и хотелите сами, а при желание, Търговско-промишлена палата Враца ще направи
необходимите резервации след съгласуването им с компаниите.
Пакет услуги:
-

Публикация на фирмения профил на компанията в каталога на събитието (софтуер за срещи).

-

Уреждане на срещи според специфичните Ви изисквания.

-

Безплатни преводачески услуги (при поискване).
За повече информация, свързана със събитието:
Enterprise Europe Network Враца, тел: 092/660273 email: cci-vr@online.bg
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Технологии (ИКТ Тема) от Седмата рамкова програма (FP7)
Различни възможности за частично финансиране на изследователски дейности са отворени в момента. Шестата покана за ИКТ
стартира на 24 ноември и включва нови цели във всяко едно от четирите ИКТ Предизвикателства (когнитивни системи и роботика;
цифрови библиотеки и цифровото съхранение на данни; виртуален физиологичен човек и ИКТ за мобилност на бъдещето), както и
изследвания и подкрепа за FET про-активни инициативи и дейности по международно сътрудничество. Също така се предвижда
действие за допълнително финансирането на съществуващите ИКТ проекти с цел подпомагане на тяхното сътрудничество с подобни
проекти в чужбина.
То е насочено към ИКТ проекти с две цели; наноелектронни компоненти следващо поколение и електронна интеграция; и ИКТ за
интелигентни превозни средства и мобилни услуги. Освен това, има за цел да подкрепи усвояването на европейските ИКТ резултати
от изследвания в развиващите се икономики в чужбина.
Поканата се затваря на 13 април 2010.
Отворени са две теми от програма FET Proactive: самосъзнание в автономните системи и ИКТ с нулева мощност, както и по-добра
координация и подкрепа на действия от типа, търсени в предишните покани. На откритата покана по ИКТ FET бе даден нов старт на
19 ноември 2008г. за продължителността на работната програма за 2009-2010. Тя е постоянно отворена и включва само малки и
средни изследователски проекти и координационни действия. Изследователските предложения трябва да бъдат представени в два
етапа - първоначално кратко предложение от пет страници, последвано по-късно, ако е одобрено, от пълното предложение.
За повече информация относно Темата за ИКТ
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=297
За повече информация относно схемата FET
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id = 189

7-ма конференция на Механизма за евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (FEMIP) за "Научните
изследвания, развитието и иновациите - ключове за устойчиво развитие в Средиземно море ", Тунис - 15-ти март
2010
Тази еднодневна конференция, организирана от Европейската инвестиционна банка и Република Тунис ще събере заедно държавни
служители, членове на организации, които подкрепят иновациите, както и представители на частния сектор и международните
финансови институции. Тя ще осигури платформа за активен обмен на мнения.
За повече информация относно конференцията, моля, преминете към http://www.eib.europa.eu/projects/events/7th-femip-conferencetunis.htm Повече информация за FEMIP http://www.eib.europa.eu/projects/regions/med/index.htm?lang=en

"Нови умения за нови работни места", Брюксел - 4-ти февруари 2010
Европейската комисия организира конференция за представяне на основните изводи, направени от групата на високо експертно ниво
"Нови умения за нови работни места". Също така ще се предоставят препоръки за това как да се придвижи напред планът на ЕС за
умения и заетост. В допълнение, ще бъдат представени новите данни по отношение на предлагането и търсенето на умения в
Европа до 2020 г.
Пазарите на труда в ЕС се променят бързо: в рамките на следващото десетилетие около 80 милиона работни места ще трябва да
бъдат попълнени поради пенсиониране и се очаква да се създадат 20 милиона нови работни места, които ще изискват повече и поподходящи умения, отколкото преди.
Допълнителна информация, както и проекопрограмата, са на разположение на
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=232&furtherEvents=yes
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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