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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 6, 2010 год. 

Кампания за здравословни работни места 2010-11 на тема Поддръжка на безопасно работно място 
Новата кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, известна като EUOSHA, повишава осведомеността 
сред работодателите на ЕС за значението на поддръжката за безопасните и здравословни работни места и необходимостта от за-
щита на работниците, осъществяващи поддръжка 
Освен това, поддръжката е важна и за да се гарантира производителността, високото качество на продуктите и да се поддържа кон-
курентоспособността на компанията. Липсата на поддръжка на работната среда и незадоволителните стандарти на поддръжка са 
основна причина за професионални заболявания и злополуки. Смята се, че 10-15% от всички трудови злополуки и 10-15% от смърт-
ните случаи на работното място са свързани с поддръжката. Стратегията на Общността 2007-2012 за здравословни и безопасни 
условия на труд поставя амбициозната цел за постигане намаление на трудовите злополуки с 25% до 2012 г. Поради това, голямо 
разнообразие от материали на кампанията са достъпни онлайн на 22 езика. Тези материали включват официално ръководство на 
кампанията, плакати и брошури, доклади и бюлетини, примери за добри практики, анимации с участието на популярния анимацио-
нен герой Напо и редица други промоционални материали на кампанията. На корпоративния сайт на Агенцията, има раздел, посве-
тен на поддръжката, който предоставя например достъп до инструменти за оценка на риска за поддръжка. 
Граждани и организации от всякакъв мащаб - особено партньорите на Enterprise Europe Network - може да вземат участие в събития-
та на кампанията или да организират  собствени дейности. Те могат да се включат чрез: 

• разпространение и популяризиране на информацията и материалите от кампанията, както  в собствената им организа-
ция и сред тези, с които работят; 

• организиране на собствени дейности - включително обучения, конференции или семинари, конкурси за плакат, филм или 
снимка, схеми за предложения, рекламни кампании, пресконференции. 

• участие в Наградите за добри практики, които отличават  организации с различни размери, намерили нови начини за      
насърчаване на безопасната поддръжка. 

• участие в Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, която се  провежда през октомври всяка година и 
по време на която в цяла Европа се провеждат много от събитията на Кампанията. 

Повече информация за кампанията "Здравословни работни места” 2010-2011 за поддръжка на безопасно работно място 

http://osha.europa.eu/en/campaigns/index_html  

Повече информация за Здраве & безопасност на работното място  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en 
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Монти представи на президента Барозу доклад относно новата стратегия за вътрешния пазар  
Председателят Барозу прие на 10 май 2010 г. доклада на проф. Марио Монти, бивш европейски комисар за вътрешния пазар, финан-
совите услуги, данъчната политика и конкуренцията, относно новата стратегия за единния пазар. Единният пазар е крайъгълен камък 
на интеграцията и устойчивия растеж на Европа. Тъй като Европейският съюз се приближава към 20-та годишнина на знаменателна-
та дата от 1992 г., председателят Барозу смята, както беше обявено в неговите политически насоки и в стратегия Европа 2020, че 
единният пазар изисква ново политическо решение, така че да може да устои на заплахата от икономически национализъм и да из-
пълни целия си потенциал. Докладът ще бъде в основата на инициативата на Комисията за подновяване на единния пазар като клю-
чова стратегическа цел на Комисията. Докладът представя няколко инициативи за изграждане на по-силен единен пазар. Целта на 
тези инициативи е да се премахнат спънките и да запълнят празнотите и липсващите връзки, които възпрепятстват иновациите и 
забавят потенциалa за растеж в рамките на единния пазар. 
Докладът препоръчва действия с цел да се създаде бизнес среда, която отговаря по-добре на нуждите на МСП в няколко области: 
улесняване на електронната търговия, за продължаване на новия подход към други области, по-добро прилагане на правилата на 
ЕС, осигуряване на по-ясна и по-ефективна информация за възможностите, предоставяни от правото на ЕС и структури  за по-бързо 
решаване на проблеми, по-голям достъп до обществени поръчки, прости правила за електронното фактуриране, по-добро регулира-
не, опростяване и ускоряване на процесите на стандартизация. Докладът препоръчва също така да се ускори прилагането на Закона 
за малкия бизнес и приемането на Устава на Европейското частно дружество. Освен това се споменава ролята на Enterprise Europe 
Network и Порталът Your Europe като източник на информация за законодателството и политиките на ЕС. 
Докладът Монти е на разположение на:  http://ec.europa.eu/bepa/expertises/visitor-programs/mario_monti/index_en.htm 
 

Най-новите тенденции по отношение на достъпа на МСП до финансиране и финансови инструменти на ЕС 
Европейската комисия наскоро публикува меморандум за най-новите тенденции по отношение на достъпа до финансиране и финан-
сови инструменти на Европейския съюз за малки и средни предприятия (МСП). 
В първата си част, този меморандум дава информация за достъпа до финансиране за малките и средни предприятия. Тази част 
включва основните резултати от изследването през април 2010 г., озаглавено Световната икономическа перспектива и банковото 
кредитиране и преглед на рисковите капитали по отношение на малките и средни предприятия. Що се отнася до финансовите инст-
рументи на ЕС на разположение на МСП, втората част показва, че 1 / 3 от бюджета на ПКИ, на стойност около € 30 млрд., се очаква 
да финансира до 400 000 европейски малки и средни предприятия. Тези средства ще покрият нуждите за финансиране на различни 
етапи на развитие и на индустрии, където има малко частни инвестиции. И накрая, меморандумът представя процеса на финансира-
не, включително рисковия капитал за иновационни и МСП с висок ръст и дългово финансиране (гаранции по заеми) за МСП, както и 
други финансови инструменти на ЕС (JEREMIE, ЕИБ) за малки и средни предприятия. 
За по-подробна информация, моля посетете 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/167&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 

Основните резултати от последното заседание на Съвета по конкурентоспособност 
На 25 и 26 май, 27-те европейски министри, отговарящи за конкурентоспособността приеха проект на регламент относно пускането 
на пазара на строителни материали, за опростяване на CE маркировката, за увеличаване на доверието и намаляване на разходите 
за фирмите. Те също така одобриха решение за електрическите превозни средства, в което искат Европейската комисия да 
предложи мерки за насърчаване на тяхното производство и търговия. 
Европейските министри дадоха своята подкрепа за предложенията на испанското председателство да се даде на Европейското изс-
ледователско пространство (ERA) "социално измерение", като уточнява, че науката трябва да се използва за борба с бедността и 
социалното изключване. Министрите също така разгледаха редица ключови въпроси с въздействие върху научните изследвания, 
промишлеността, вътрешния пазар и дигиталните програми. Една от точките на споразумението е да се опростят програмите за на-
учно-развойна дейност и иновации, за да станат по-ефективни по отношение на потребители, изследователи и малки и средни пред-
приятия. Министрите имаха възможност да обменят мнения относно ITER (Международен термоядрен експериментален реактор) и 
стратегия Европа 2020. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/114631.pdf 
 

Доклад до Европейския съвет на Групата за размисъл за бъдещето на ЕС 2030 
Независима група за размисъл бе създадена от Европейския съвет за да подпомогне Европейския съюз при ефективно прогнозиране 
и справяне с предизвикателствата в дългосрочен план - 2020-2030г. Групата от 12 експерти започна работа през декември 2008 г. и 
ще представи доклада си до Европейския съвет до юни 2010 година. 
За да прочетете доклада, моля, преминете към:  
http://www.reflectiongroup.eu/2010/05/08/project-europe-2030-challenges-and-opportunities/ 

 
ЕС и Централна Америка постигнаха споразумение за асоцииране 

ЕС и Централна Америка (Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама) финализираха преговорите за Спо-
разумението за асоцииране. Резултатът е постигнат след интензивни преговори, които доведоха до споразумение. 
За повече информация относно търговските взаимоотношения с Централна Америка: 
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/central-america/  
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"Към нова енергийна стратегия за Европа 2011-2020" - публична консултация 
Службите на Генерална дирекция „Енергия” са подготвили основополагащ документ с проблемите, на които трябва да се обърне 
внимание при бъдещите действия на ЕС в тази насока. Европейската комисия приветства всички мнения по този документ, който ще 
бъде използван за подготовка на новата Енергийна стратегия, която Комисията ще приеме в началото на следващата година. 
Мненията трябва да се изпратят на следния е-мейл адрес:  
ENER-ACTION-PLAN@ec.europa.eu най-късно до 2 юли 2010. 
Моля, обърнете внимание, че всеки принос към тази обществена консултация ще бъде публикуван на уеб страницата на консултаци-
ята, освен ако съответната страна не е пожелала изрично изпратеното мнение по въпроса да остане конфиденциално. 
За повече информация относно това как да вземете участие, моля посетете следния адрес: 
http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm  
 

Обществена консултация за Обща безопасност на продуктите 
Генерална дирекция „Здраве и потребители” наскоро стартира обществена консултация за ревизиране на Директива 2001/95/EC за 
общата безопасност на продуктите. Безопасността на продуктите е важен въпрос за милиони потребители, а също и за предприятия-
та, включително малките и средни предприятия, в множество сектори. 
Крайният срок за участие в консултацията е 30 юли 2010. 
Всички документи, свързани с консултацията, можете да намерите на: 
http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/GPSD_consultation/index_en.htm 
 

Публична консултация относно Европейския морски атлас 
Целта на това обществено проучване е да се получат мненията на заинтересованите страни за Европейския морски атлас и да се 
съберат предложения за потенциални подобрения, които Комисията следва да проучи, за да формира един конкретен и ефективен 
инструмент, отговарящ на реалните потребности на потребителите. 
Целевата група включва предприятия, обществени организации, страни-членки, регионални и местни власти, междуправителствени 
и неправителствени организации, гражданското общество и широката общественост. 
Европейският атлас на моретата е предназначен за всички с интерес в областта на морския свят и европейското морско наследство. 
Той е разработен с цел повишаване на информираността за океаните и моретата на Европа, в контекста на интегрираната морска 
политика на ЕС. Атласът предлага изключително разнообразие от информация за европейските морета, включително: 
  дълбочина на моретата и подводни характеристики 
  амплитуда  на приливите и ерозия на бреговете 
  морски политики и инициативи 
  квотите за  риболов по видове и по зони 
  европейския риболовен флот 
  крайбрежни  дейности 
  морски транспорт и статистика на пристанищата 
  най-отдалечените райони 
  сектори, включително  аквакултури и др. 
Крайният срок за отговор е 4 юли 2010 година. 
Информация за това как да отговорите онлайн http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/atlas/index_en.htm 
Уебсайт на Атласа http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/index_en.htm 
 
Консултация за Конвенциите за двойно данъчно облагане и Вътрешния пазар: фактически примери за случаи на 

двойно данъчно облагане  
Европейската комисия стартира това обществено допитване, за да насърчи заинтересованите страни да предоставят фактически 
примери за случаи на двойно данъчно облагане, с които са се сблъскали в задграничните си дейности. Консултациите се отнасят за 
данъци, които се заплащат директно на данъчните органи (т.е. "преки данъци"), като данъци върху доходите, корпоративни данъци, 
данъци върху капиталовите печалби, данък, удържан при източника, данъци върху наследството и данък подарък. 
Комисията иска да получи представа за реалните размери на проблема и неговото финансово въздействие. В случаите, когато 
двойното данъчно облагане е било отстранено след обжалване пред данъчните власти, би било интересно да се знае колко време е 
необходимо това да се случи. 
Заинтересованите страни са поканени да представят предложения за начините, по които различните случаи на двойно данъчно об-
лагане в ЕС могат да бъдат избегнати. 
Консултацията ще приключи на 30 юни 2010. 
За повече информация, моля, посетете: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm 
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Програма в областта на цифровите технологии: план за действие за насърчаване на просперитета и  
благосъстоянието на Европа 

Европейската комисия публикува съобщение (COM (2010) 245) за стратегията на Общността за растеж на цифровата икономика до 
2020 година. То очертава политики и действия, чрез които да се извлече максимална полза от дигиталната революция за всички. 
Изпълнението на амбициозната програма за цифрови технологии за Европа, ще допринесе значително за икономическия растеж на 
ЕС и ще разпространи ползите от ерата на цифровите технологии до всички слоеве на обществото. 
Половината от растежа на европейската производителност през последните 15 години вече се дължи на информационни и далекосъ-
общителни технологии и тази тенденция вероятно ще се усили. 
В програмата са очертани седем приоритетни области за действие: създаване на единен цифров пазар, по-голяма оперативна съв-
местимост, увеличаване на доверието и сигурността в интернет, много по-бърз интернет достъп, повече инвестиции в изследовател-
ска и развойна дейност, подобряване на уменията за боравене с цифрови технологии и приобщаване към тях, и прилагане на инфор-
мационни и далекосъобщителни технологии, за да се отговори на такива предизвикателства пред обществото като изменението на 
климата и застаряването на населението. Като примери за ползи могат да се посочат по-лесните електронни разплащания и издава-
не на фактури, бързото въвеждане на телемедицината и енергийно ефективното осветление. В тези седем области програмата в 
областта на цифровите технологии предвижда 100 последващи действия, като 31 от тях ще бъдат законодателни. Тази програма е 
първата от седем водещи инициативи съгласно стратегия „ЕВРОПА 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Във 
връзка с това, ИАКИ, заедно с Генерална дирекция "Предприятия и промишленост", организира информационен ден "Бизнес инова-
ции създадени от новите технологии", който ще се проведе в Брюксел на 22 и 23 юни 2010 г. Материалите за програмата в областта 
на цифровите технологии, предназначени за пресата, се намират на: 
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 
Аудиовизуалните материали се намират на: http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=en&type=1 
 

Консултация относно бъдещата трансевропейска транспортна мрежа 
Със Зелената книга за бъдещето развитие на трансевропейската транспортна мрежа, публикувана през февруари 2009 г., Комисията 
започна преглед на TEN-T политиката. 
Предложената концепция на двуслоен подход на планиране, с "централна мрежа" като най-горен слой на TEN-T, беше подкрепена от 
повечето заинтересовани страни, както и от институциите на ЕС и консултативните органи. На базата на тези реакции, както и въз 
основа на работата на шест експертни групи, занимаващи се с конкретни въпроси на планирането и изпълнението на TEN-T, Комиси-
ята разработи предложение за нова методика за TEN-T планиране. В този контекст Комисията също така е доразвила обсъждането 
за финансови и нефинансови инструменти за изпълнението на TEN-T. Работният документ на Комисията "Консултация относно бъ-
дещата политика за трансевропейска транспортна мрежа", който включва като основни елементи предложената методология за пла-
ниране и някои идеи за това как да се подобри ефективността на инструментите за ТЕN-Т, приканва заинтересованите страни да 
изразят своите становища и представлява вторият важен етап от процеса на преглед на политиката на TEN-T. 
Целеви групи са всички страни-членки, регионални и местни власти, компании, управляващи инфраструктура в различни транспорт-
ни сектори, доставчици / оператори на транспортни услуги в различни транспортни сектори, изследователски институти; финансови 
институции, бизнес асоциации, неправителствени организации и граждани. 
Крайният срок за представяне на предложения е 15 септември 2010 година. 
Допълнителна информация може да намерите на 
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/consultations/2010_09_15_future_policy_en.htm 
 

Европейското патентно ведомство представя клипове за патенти и чиста енергия 
Европейското патентно ведомство (ЕПВ) пусна пет клипа на тема патенти и чиста енергия. Клиповете бяха представени в рамките на 
Европейския патентен форум 2010 г. в Мадрид. Целта на тези клипове е да повиши информираността за ролята на патентите при 
развитието на чисти енергийни източници. Само ще споменем две от тях, има интервю с Wanna Tanunchaiwatana, представител на 
Програмата за адаптиране, технологии и наука от рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКОНИК), и видео, което 
обяснява как лицензирането улеснява разпространението и прилагането на възобновяеми технологии. Клиповете са на разположе-
ние на интернет страницата на ЕПВ, както и на техния YouTube канал 
 http://www.epo.org/topics/issues/clean-energy/films.html?update 
 

Актуализирана програма за ускорена обработка на заявките за европейски патент 
Програмата за ускорена обработка на заявките за европейски патент (РАСЕ) беше актуализирана. Това се дължи на влязлото в сила 
правило 70а и измененото правило 161 ЕРС. Промените ще вземат предвид доклада от проучването и международния предварите-
лен доклад, изготвен от Европейското патентно ведомство (ЕПВ), наред с други неща. РАСЕ дава възможност на кандидатите да се 
сдобият изгодно с доклада от проучването, включително и становище за правило 62 (1) EPC, първия проверяващ доклад и информа-
ция за правило 71 (3) EPC. 
http://www.epo.org/patents/law/legaltexts/journal/informationEPO/archive/20100507.html?update 
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Създадоха експертна група за Междинна оценка на 7РП 
Следвайки практиката на предишните големи оценки на рамковите програми, междинната оценка на 7РП ще се извърши от група 
международни независими експерти и въз основа на обширна база статистически и други данни. 
Експертната група включва десет независими експерти, които са назначени от Комисията въз основа на високото им ниво на опит в 
научните изследвания и технологичното развитие, както и в научната политика. Групата ще бъде ръководена от Ролф Анерберг, 
генерален директор на шведския Съвет за научни изследвания в областта на околната среда, селскостопанските науки и територи-
алното устройство (FORMAS). "Докладчик" на групата е професор Йън Бег от Лондонския икономически институт. 
За повече информация: http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=fp7 
Списък на експертите: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_interim_evaluation_experts_list.pdf 
 

Информационен ден и двустранни бизнес срещи на публично- частно партньорство "Фабрики на бъдещето", 
Брюксел - 9-ти юли 2010 г.  

Това събитие се организира от Европейската комисия и ще се съсредоточи върху втората покана за предложения в рамките на ПЧП 
"Фабрики на бъдещето”. Тази втора покана се очаква да има общ бюджет от € 170 000 000 и ще бъде вдъхновена от многогодишната 
стратегическа пътна карта, която е изготвена с помощта на Европейската изследователска асоциация Фабрики за бъдещето 
(EFFRA).  
По време на сутрешната сесия комисарите за изследвания и информационно общество Мойра Гийгън-Куин и Нели Крус, заедно с 
представители на промишлеността, ще информират публиката за най-новите разработки и дългосрочни прогнози за изпълнението на 
публично-частното партньорство.  
Двустранните бизнес срещи ще се проведат по време на следобедната сесия, като предоставят идеални възможности за фирми, 
изследователски институти, университети и други заинтересовани страни, които желаят да вземат участие в трансгранични изследо-
вателски проекти за развитие на иновативни технологии за производство. Участници, които желаят да се направят 5-минутни презен-
тации за даден проект или за своята организация, да се свържат с координатора на бизнес срещите, г-н Крис Декубер (e-mail адрес: 
chris.decubber@effra.eu). 
Служителите по проекта от Европейската комисия ще дадат подробна информация относно съдържанието на темите на поканата и 
техните очаквания от успешните кандидати. Бъдещите участници в проекта ще представят своите организации и ще очертаят своите 
изследователски идеи и текущи нужди по отношение на изграждане на своя проект. 
Официалният краен срок за регистрация е 5 юли 2010 година. Въпреки това, тъй като местата са ограничени, по-ранното записване, 
е силно препоръчително. 
Повече информация за Фабрики на бъдещето е на разположение на  
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/list_114_en.html 
За регистрация, моля посетете https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/PPPs10/start.php  

 
IP4Inno пусна три кратки филма за дейността на МСП и иновациите 

Три кратки филма наскоро бяха пуснати по проект IP4Inno. По-специално, те дават отговор на следните въпроси: Защо правата вър-
ху интелектуалната собственост са от стратегическо значение за МСП в  Европейския съюз?; Как проект IP4Inno разработи набор от 
практически инструменти, които подпомагат управлението на патентите, с един примерен казус?; Какви са резултатите и въздействи-
ето на проекта, включително и какви ще бъдат следващите стъпки, които ще помогнат да се представят инструментите на по-широка 
аудитория от МСП? 
IP4Inno е проект, финансиран от Европейската комисия като част от Шеста рамкова програма. Нейната основна цел е да се помогне 
на МСП да подобрят разбирането и използването на правата върху интелектуалната собственост с оглед насърчаване на иновации-
те и конкурентоспособността, в съответствие с целите на Лисабонската стратегия на Европейската комисия. 
За да видите филмите, моля отидете на: http://www.proinno-europe.eu/media/1391/media_bank  

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.  


