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Умения и работни места: експерти призовават за действие сега
Според доклад на независими експерти, публикуван от Европейската комисия, са необходими незабавни действия, за да се решат
проблемите, свързани с недостига на квалифицирани специалисти в ЕС, и да се предоставят на европейските граждани по-добри
възможности за успешно представяне на пазара на труда. В доклада, озаглавен „Нови умения за нови работни места: да действаме
сега“, се подчертава необходимостта да се предоставят на гражданите правилните стимули, за да усъвършенстват своята квалификация, да се установят по-добри връзки между образованието, обучението и професионалната реализация, да се постигне подходящата комбинация от квалификации и да се предвидят своевременно квалификациите, които ще бъдат необходими в бъдеще. Този
експертен доклад включва конкретни препоръки за решаването на проблемите в ЕС, свързани с недостига на квалифицирани специалисти, и е насочен към вземащите решения на равнище ЕС и на национално равнище, към предприятията, синдикатите, образователните институции, организациите, които предоставят обучение, и службите по заетостта.
Докладът изтъква и неудобната истина, че въпреки напредъка през последните години, голяма част от европейските граждани все
още не са достатъчно квалифицирани. Близо една трета от европейците на възраст между 25 и 64 години нямат официална квалификация или са нискоквалифицирани, а само една четвърт са висококвалифицирани. Освен това, квалифицираните не винаги притежават подходящите умения, които търсят работодателите, и по този начин възникват несъответствия на пазара на труда. Необходимо е по-добра комбинация между трансверсални и специализирани умения. Повишаващата се безработица и демографските предизвикателства правят решаването на проблема още по-належащо.
Съгласно последните прогнози на Cedefop – референтният център на ЕС за професионално образование и обучение, през следващото десетилетие се очаква да се появят около 80 милиона възможности за работа. 7 милиона от тях ще бъдат нови работни места ,
като за повечето ще бъдат необходими висококвалифицирани специалисти.
Експертен доклад: "Нови умения за нови работни места: да действаме сега "
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=697&furtherNews=yes
CEDEFOP прессъобщение и брифинг :
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/15221.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9021_en.pdf
Нови умения за нови работни места на интернет страницата на Генерална дирекция "Заетост”
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en
Нови умения за нови работни места на интернет страницата на Генерална дирекция "Образование и обучение
http://ec.europa.eu/education/focus/focus2043_en.htm
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Над 315 милиона евро допълнителни гаранции за финансиране на малкия бизнес в ЕС
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) удължава съществуващите споразумения за гаранции с европейските банки,
микрофинансиращи и предоставящи гаранции институции, предоставяйки допълнителни 315 милиона евро гаранции, покриващи
финансирането на МСП чрез Програма “Конкурентоспособност и иновации” (CIP).
Решението на EIF за удължаване на споразуменията с тези финансови институции е базирано на основателното търсене на
пазарите от страна на малкия бизнес. Изброените по-долу финансови институции, които ще се възползват от тези нови удължения,
функционират в Белгия, Франция, Германия, Словения и Испания:
• Fonds de Participation;
• SOCAMA / Banques Populaires;
• Kreditanstalt für Wiederaufbau;
• Javni Sklad Republike Slovenije za podjetnistvo (Slovene Enterprise Fund);
• Compania Espanola de Reafianzamiento (CERSA);
• Microbank de la Caixa.
От септември 2009 насам тези шест финансови институции вече са раздали или гарантирали повече от 45 000 заема на стойност над
2 милиарда евро на МСП и микро предприятия.
За повече информация: http://www.eif.europa.eu/guarantees/news/2010_CIP_guarantees_EU_SME_financing.htm

Нови пазари за малки и средни предприятия с лесен достъп до информация относно стандартизацията в Китай
Малките и средни предприятия (МСП) не разполагат с ресурси и са изправени пред езиковата бариера, когато се опитват да получат
информация относно стандартите в Китай. Това ще бъде улеснено чрез обновената Информационна платформа за стандартизация.
Предприятията, заинтересовани от достъпа до китайски и европейски пазари лесно ще намират цялата информация, от която се
нуждаят относно европейските и китайските стандарти, независимо дали вече са приети или се разработват. Понастоящем
платформата съществува като пилотен проект; допълнителните услуги трябва да станат достъпни до два месеца. Ще бъде предоставена информация за четири области / сектора: опазване на околната среда, електрическо оборудване, машини и медицински изделия, която обаче може да бъде разширявана, ако е необходимо.
Сайт на Информационната платформа за стандартизация Европа-Китай: http://www.eu-china-standards.eu/

Кандидат за комисар очертава конкретни приоритети и дейности
Мойра Гийгън-Куин, ирландският кандидат за еврокомисар в ресора за научни изследвания, иновации и наука обеща пред Европейския парламент да направи изследванията, иновациите и науката в ЕС централен елемент от политиката, като вземе предвид тяхната
важност при създаването и поддържането на работни места в европейската основана на знания икономика.
Г-жа Гийгън-Куин вярва в създаването на единен пазар за иновации и предложи три приоритета за рамката на изследователската
политика: завършване на европейското
изследователско пространство, посрещане на големите обществени предизвикателства и създаване на иновационна изследователска култура.
Тя също така засегна теми като по-нататъшното подобряване на инструментите на 7-ма рамкова програма, решаващият характер на
иновациите, както и предизвикателствата на европейските патенти. Освен това, тя подчерта значението на сътрудничеството и координацията между органите на ЕС при разрешаването на тези въпроси.
За да научите повече подробности за визията на кандидат-комисаря относно научните изследвания, моля, преминете към:
http://www.europarl.europa.eu/hearings/static/commissioners/answers/gheogheghanquinn_replies_en.pdf

Най-големите служби за интелектуална собственост в света стартират нов уебсайт
Петте най-големи служби за интелектуална собственост, а именно Европейската патентна служба (ЕПО), Японското патентно ведомство (JPO), Корейската служба за интелектуална собственост (KIPO), Държавната служба за интелектуална собственост на Народна
Република Китай (Сипо), и Службата за патенти и търговски марки на Съединените щати (USPTO) наскоро пуснаха нов уебсайт.
Уеб страницата „IP5" има за цел да предоставя новини и информация за общи проекти,
управлявани от службите, с цел да се улесни сътрудничеството между тях, за да се избегне дублиране на работата и да се справят с
натрупването на заявки за патенти.
http://www.fiveipoffices.org/index.html; jsessionid = fgkipiv9zg9w

eBSN споделя 200 нови примера за електронен бизнес сред европейските МСП
Мрежата за подкрепа на електронния бизнес при МСП (eBSN) е събрала 200 нови случая за това как европейските малки и средни
предприятия иновативно използват ИКТ в своите бизнес политики и практики в нов доклад озаглавен „Да се учим от колеги/Примери
за е-бизнес”. Примерите са събрани въз основа на множество критерии: иновации, въздействие, лекота на прилагане и възвращаемост на инвестиции. Всеки случай дава информация за контекста и електронното решение, което е било разработено, както и за ползите и научените уроци.
eBSN е създадена през 2003г. и позволява на вземащите решения и експертите от страните-членки да обменят идеи и добри практики за това как да помогнат на МСП да увеличават своя иновативен потенциал чрез ИКТ.
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ЕИБ подкрепя с 400 млн. евро развитието на автомобилния сектор в Румъния
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) предоставя заем в размер на 400 млн. евро на Форд Румъния АД за разширение и реконструкция на съществуващия завод за монтаж на автомобили на компанията, разположен в Крайова в Югозападна Румъния.
Румъния дава 80% държавна гаранция за заема съгласно временната рамка на Европейската комисия за мерките за държавна помощ, която дава на страните-членки допълнително улесняване на достъпа до финансиране в сегашната икономическа и финансова
криза.
Заемът от ЕИБ ще финансира инвестиции в завода на Форд в Крайова за съоръжения и инструментална екипировка, необходими за
производството на ново B-сегментно превозно средство, както и на съществуващи и бъдещи модели на лекотоварни превозни
средства. Средствата на ЕИБ също ще помогнат за въвеждане производството на нов малък, бензинов двигател по напреднала
технология с нисък разход на гориво.
ЕИБ също така е одобрила - по принцип - заем в размер на 200 милиона евро, който ще финансира научноизследователска и развойна дейност и иновации за развитието на превозни средства и машини, които да се произвеждат в завода Крайова. Въпреки това, тези
дейности ще се извършват в съоръженията на Ford, разположени предимно в Германия.
Тези заеми от ЕИБ са в съответствие с отговора на банката на съществуващата финансова и икономическа криза, който се изразява
във финансирането на чисти транспортни съоръжения за автомобилостроенето и други транспортни индустрии, техните производители на оригинално оборудване и доставчиците на компоненти.
По-подробна информация е достъпна на адрес:
http://www.eib.org/projects/press/2010/2010-005-eib-supports-with-eur-400-milliondevelopment-of-automotive-sector-in-romania.htm

50 млн. евро за банка Пиреос в подкрепа на малките и средни предприятия в Румъния
ЕИБ предоставя заем в размер на 50 млн. евро на банка Пиреос Румъния за финансиране на постоянно увеличаващите се нужди от
работен капитал, както и проекти на МСП в Румъния в сферата на промишлеността, услугите, включително туризма, селското стопанство, здравеопазването, енергетиката, опазването на околната среда и развиването на основана на знанието икономика.
Този заем е предназначен за подкрепа на проекти, изпълнявани от малки и средни предприятия в Румъния, при по-достъпни и атрактивни условия кредитиране. Той също така е насочен към намаляване на въздействието на икономическата криза чрез подобряване
на достъпа до средно- и дългосрочно финансиране при изгодни финансови условия. За тази цел ЕИБ опрости процедурите си, разшири обхвата на своето финансиране и увеличи прозрачността.
Допустимите проекти за финансиране трябва да са изпълнявани от малки и средни предприятия (с по-малко от 250 служители) или
от общини. За да се увеличи достъпа на МСП до дългосрочно финансиране, ЕИБ тясно си сътрудничи с местните финансови институции, които имат опит на местния пазар, като Банка Пиреос Румъния, особено в предоставянето на услуги за бизнеса чрез добре
развита мрежа.
Повече подробности на:
http://www.eib.org/projects/press/2010/2010-007-eib-eur-50-million-to-piraeus-bank-for-smes-in-south-east-europe.htm

Европейският инвестиционен фонд подписа финансово споразумение с BaltCap в Латвия
BaltCap Латвия е първият фонд за рисков капитал, който успешно завърши набирането на частен капитал в рамките на управляваните от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) JEREMIE инициативи в Европа и създаде първия частен структурен инвестиционен
фонд в Балтийските страни откакто икономическата криза удари региона.
Това е само първото от няколко споразумения, които ще се подпишат с избрани финансови посредници по управлявания от EIFs
латвийски холдингов фонд JEREMIE в размер на 91,5 млн. евро. Общият размер на средствата, включително и привлеченото частно
съ-финансиране, предоставени на малките и средни предприятия чрез капиталови инвестиции и заеми се очаква да достигне 154
млн. евро след подписването на всички споразумения.
По-подробна информация можете да намерите на
http://www.eif.org/jeremie/news/2010_BaltCap_signature_Latvia.htm

ЕИФ и Siauliu BANKAS подписаха споразумение на стойност 40 млн. евро за финансиране на литовски малки и
средни предприятия
ЕИФ и АВ Siauliu BANKAS наскоро подписаха споразумение, съгласно което Siauliu BANKAS ще предоставя заеми на стойност 40
милиона евро (над 138 милиона LTL) на малките и средни предприятия в Литва.
Siauliu BANKAS ще управлява новосъздадения продукт Funded Risk Sharing по инициативата JEREMIE, предназначен за стимулиране на кредитирането от банките за малки и средни предприятия за определен две годишен период. ЕИФ ще предостави 20 милиона
евро на Siauliu BANKAS, които ще бъдат удвоени от банката и ще достигнат обща стойност 40 милиона евро. Това ще даде възможност на Siauliu BANKAS да ускори отпускането на кредити за литовските малки и средни предприятия по време на сегашната икономическа рецесия.
По-подробна информация може да намерите на:
http://www.eif.org/jeremie/news/2010_EIF_sign_agreement% 20_with% 20Siauliu_Bank.htm
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4-ти доклад за напредъка на участието на МСП в 7-ма рамкова програма
Европейската комисия, Генерална дирекция "Изследвания”, публикува наскоро 4-ти доклад за участието на малки и средни предприятия (МСП) в Седмата рамкова програма за научни изследвания и развитие (FP7).
Докладът включва анализ на процента на участие на МСП по темите на програмата за сътрудничество и приносът на ЕС към МСП
при споразумения за безвъзмездна помощ от 7РП, подписани преди 1 октомври 2009 година.
Следва да се напомни, че не по-малко от 15% от наличните средства по тази конкретна програма трябва да отидат за малките и
средни предприятия. Както показва анализът, финансирането, предоставено на тази категория предприятия, до този момент е 13.4%.
Някои програми са по-подходящи за участие от страна на малки и средни предприятия от други. Ето защо, еднаквото прилагане на
15% дял при всички теми от програмата за сътрудничество едва ли е възможно. Анализът също показва висока ангажираност на
МСП при проекти по 7РП. Докладът включва ключови цифри от Темата „Научни изследвания в полза на малки и средни предприятия” на Програма "Капацитети" и от две действия "Мария Кюри" в рамките на програма "Хора ": „Мария Кюри индустриалноакадемични партньорства и пътеки "(IAPP) и „Мария Кюри мрежи за първоначално обучение"(ITN).
Докладът може да бъде изтеглен безплатно от http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=publications

Европейска седмица на електронните умения, Брюксел, 1-5 март 2010 година
Първата европейска седмица на електронните умения ще се проведе от 1-5 март 2010 година. Целта на кампанията е да повиши
осведомеността за нарастващото търсене на висококвалифицирани ИКТ специалисти и потребителите в рамките на промишлеността. Финансира се от Генерална дирекция "Предприятия и промишленост", която стартира тази важна инициатива, като част от стратегията на ЕС за електронни умения.
DIGITALEUROPE и Европейската училищна мрежа са се обединили с национални партньори, за да насърчават електронните умения
и да изграждат връзки между различни заинтересовани страни. Държавните органи, ИКТ компании, както и училища и ученици работят заедно, за да организират редица вълнуващи събития, обучения, ученически посещения, състезания и др., за да се подчертае
важността на ИКТ уменията в днешното общество, и да се демонстрира широк диапазон на възможностите за работа в областта.
Крайната цел на кампанията е да увеличи ИКТ уменията сред специалистите и да насърчи по-младите хора да започнат ИКТ обучение и кариера. В европейската седмица на електронните умения 2010 се очаква да се включат 300000 участниците в повече от 100
дейности. Събитията ще се проведат в цяла Европа с повече от 20 участващи страни. Това вълнуващо сътрудничество гарантира, че
европейската седмица на електронните умения 2010 г. ще бъде едновременно информираща и запомняща се за широката и разнообразна аудитория.
За повече информация и записвания:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3998&tpa_id=135&laNG = EN

Ново проучване относно "Обществени блага, предоставяни от селското стопанство в Европейския съюз"
Общата селскостопанска политика играе решаваща роля при подпомагането на земеделските производители да доставят екологични стоки и услуги, при условие че е правилно насочена. Това е основното послание на доклад, публикуван днес за ГД „Земеделие и
развитие на селските райони“ от Института за европейска политика в областта на околната среда. Докладът представлява първи по
рода си опит за определяне на пълната гама от екологични обществени блага, предоставяни от земеделски производители навсякъде в Европа, и излага аргументи тяхното доставяне да се заплаща с обществени средства.
Проучването показва, че европейското общество цени високо тези обществени блага, но фактите навеждат на мисълта, че те не се
предоставят в достатъчен размер.
Недостигът в снабдяването вероятно ще нарасне в бъдеще предвид заплахи като тенденциите в цените на стоките, технологични
фактори и въздействието на изменението в климата, което говори за нуждата от по-голяма публична интервенция в бъдеще.Констатира се, че ОСП разполага с редица мерки, спомагащи за подкрепа на земеделските производители в предоставянето на
обществени блага.
Резултатите от това проучване се появяват по време на усилващ се дебат относно бъдещето на общата селскостопанска политика
(ОСП) и на дискусии за целите и приоритетите на ОСП след 2013 г. В резултат на проучването се заключава, че една целенасочена
политика с ясни цели и достатъчни бюджетни ресурси ще бъде от съществено значение за осигуряване на предоставянето на обществени блага в съответствие с очакванията на обществото.
Докладът може да бъде свален от следния линк:
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/index_en.htm
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Безплатно месечно издание

Покана за експерти за създаване на експертна група за иновационни услуги в ЕС
Европейската комисия, Генерална дирекция "Предприятия и промишленост", стартира покана за експерти, за създаване на експертна
група по иновационни услуги в Европейския съюз. Целта на този панел ще бъде да се проучат предизвикателствата, които съществуват, за постигане на стратегическия подход и подхода на последователна политика в областта на иновационните услуги. В допълнение, членовете му ще дават препоръки за бъдещото развитие в тази област. По-специално, очаква се групата да даде своя принос за
това как да оформят нови и иновативни пазари, услуги и сектори в Европа.
Крайният срок за представяне на предложения е 26-ти февруари 2010 година.
Повече подробности, както и формулярът за кандидатстване са достъпни на
http://www.europe-innova.eu/web/guest/home/-/journal_content/56/10136/173801

Ръководство за успешното използване и разпространение на резултатите от научни изследвания
USEandDIFFUSE е съ-финансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция "Изследвания” по 7 Рамкова програма. Стратегическата цел на проекта USEandDIFFUSE е подобряване на разпространението и използването на резултатите от научните изследвания и да се улесни обмена на най-добрите практики в тази област. Създадено е ръководство с полезна информация и съвети, цитати
и примери от реалния живот, от малки и средни предприятия, които са участвали в 24 проекта за обмен на най-добри практики.Това
би ви било полезно по време на вашите собствени проекти, когато започнете планирането на използване и разпространение на резултатите.
Ръководството може да изтеглите от следния линк:
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=publications

Производители или вносители на химични вещества?
30 ноември 2010 г. е крайният срок по REACH за регистриране на най-опасните вещества (например канцерогенни, мутагенни или
токсични за репродукцията (КМР)) над 1 тон годишно, за вещества, силно токсични за водни организми, над 100 тона годишно, или за
вещества, произведени или внесени в количества над 1000 тона годишно.
Какви действия трябва да предприемете?
Подайте досие за регистрация до Европейската агенция по химикали (ECHA), включващо обща част, подготвена и подадена
съвместно с други производители или вносители на същото вещество, както и отделна част, съдържаща специфична информация за
Вашата компания.
За да подготвите Вашето досие трябва да обмените данни с други лица във Форума за обмен на информация за веществата (SIEF).
Досието за регистрация се подава до софтуер, наречен REACH-IT.
Регистрацията е задължителна само за производителите или вносителите, а не за крайните потребители.
Научете повече:
SIEF: http://echa.europa.eu/sief_bg.asp
REACH и CLP: http://guidance.echa.europa.eu/index_bg.htm
REACH-IT: http://echa.europa.eu/reachit_en.asp
Задължения по REACH: http://guidance.echa.europa.eu/navigator_bg.htm
CLP: http://echa.europa.eu/clp_bg.asp
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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