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Нов инвестиционен пакет на ЕС за засилване на търговията и подкрепа на правата на инвеститорите
Европейската комисия предприе първата стъпка към цялостна европейска международна инвестиционна политика посредством две
инициативи. „Инвестиционният пакет” се състои от два документа. Първият е документът, очертаващ политиката в областта,
озаглавен „Към цялостна европейска политика в областта на международните инвестиции“, в който се разглежда как
инвестиционната политика може да допринесе по най-добрия начин за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – целите на
стратегията Европа 2020. Вторият документ е предложение за регламент, с който се установяват преходните разпоредби по
отношение на двустранните инвестиционни споразумения, които държавите от ЕС са сключили с други региони в света преди
Лисабонския договор. Тук Комисията предоставя правна сигурност за европейските и чужди инвеститори, без да се възпрепятства
способността на ЕС да преговаря за нови инвестиционни договори на равнище ЕС.
Преките чуждестранни инвестиции са основен фактор за икономическия растеж. Те създават работни места, оптимизират
разпределението на ресурсите, позволяват трансфер на технологии и увеличават търговията. ЕС е най-големият играч в света в
областта на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). До 2008 г. изходящите преки чуждестранни инвестиции в размер на 3300
милиарда евро, докато влезлите в ЕС ПЧИ представляват 2400,0 милиарда евро. Тези инвестиции са обезпечени чрез Двустранни
инвестиционни договори (BITs). Те определят условията и реда за инвестиции от страна на граждани и фирми от една страна в
друга и създават правно обвързващо ниво на защита, с цел насърчаване на инвестициите между две страни.
Сред другите неща, BITs предоставят на инвеститорите честни, справедливи и недискриминационни отношения, защита от
незаконно отчуждаване и директен достъп до международен арбитраж. Държавите-членки на ЕС са основните ползватели на BITs в
световен мащаб, с общ брой от около 1200 вече сключени двустранни договори.
Листовка с въпроси и отговори и проучване за въздействието на изходящите потоци на преки чуждестранни инвестиции от ЕС могат
да бъдат намерени на интернет страницата на ГД "Търговия" http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=591
Съобщението и проекта за регламент ще бъдат публикуван на тази страница веднага след излизането на окончателният текст.

Естония приема еврото
На 13-ти юли 2010, Съветът за икономически и финансови въпроси на ЕС взе окончателно решение относно въвеждането на еврото
в Естония и се произнесе, че Естония е готова и ще приеме еврото на 1-ви януари 2011.Това решение завършва процес на
одобрение, който започна на 12-ти май с приемането на Доклад за сближаване 2010, в който Комисията заключи, че Естония
изпълнява всички необходими условия за приемане на еврото.
Съветът ЕКОФИН също така определи обменния курс от 15.6466 естонски крони за едно евро, което съответства на настоящия
централен курс на кроната в обменния механизъм на ЕС (ERM II).
За повече информация, моля, посетете уебсайта на ГД Икономика и финанси
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/2010-07-13-estonia-will-join-the-euroarea_ en.htm
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Доклад относно бариерите, възпрепятстващи по-ефективната и справедлива търговия на дребно в Европа
Европейската комисия наскоро прие доклад, в който се идентифицират ключови въпроси, потенциално възпрепятстващи поефективната и справедлива търговия на дребно в рамките на вътрешния пазар и започва обществено обсъждане на доклада за
определяне на бъдещите приоритети на политиката в тази област.
Намален достъп до основни услуги, оскъдна информация за оферти извън местния пазар, бавен растеж на електронната търговия,
потенциални договорни злоупотреби по цялата верига на доставка на дребно, липсата на прозрачност по отношение на етикетите за
качество, незадоволително функциониране на пазарите на труда, както и многото различни подходи към природосъобразността на
услугите на дребно в ЕС са идентифицирани като ключови въпроси, потенциално затрудняващи търговията на дребно.
Комисията приканва всички заинтересовани страни да предоставят своите становища относно този нов системен подход към
определянето на политиката за вътрешния пазар и проблемите, на които трябва да се даде приоритет в политиката на Комисията.
Крайният срок за отговори на допитването е 10 септември 2010 г. Отговорите ще бъдат включени в мерките, които Комисията ще
предложи през есента, като част от закона за единния пазар.
Повече информация може да намерите на: http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm

Доклад и обществено допитване относно търговията на дребно в Европа
Европейската комисия наскоро прие доклад, който идентифицира ключови въпроси, потенциално възпрепятстващи по-ефективната и
справедлива търговия на дребно в рамките на вътрешния пазар и започва обществено обсъждане на доклада за определяне на
бъдещите приоритети на политиката в тази област.
Търговията на дребно обхваща всички места, от които потребителите купуват хранителни и нехранителни продукти: от местни
магазини до хипермаркети или онлайн магазини.
Изграден на базата на нов системен подход за наблюдение на пазара, докладът и свързаният с него работен документ анализират
динамиката на европейския ритейл сектор посредством обвързаността му със стотици хиляди доставчици и с крайния потребителски
пазар и произтичащото от това икономическо, социално и екологично въздействие.
Комисията приканва всички заинтересовани страни да предоставят своите становища относно този нов системен подход към
политиката за вътрешния пазар и идентифицирането на проблемите, на които да се даде приоритет в отговора на Комисията.
Отговорите трябва да бъдат предоставена на Комисията до 10 септември 2010 година. Мерките за преодоляване на тези ключови
проблеми ще бъдат представени в Закона за единния пазар, предвиден да излезе през есента на 2010 година.
Докладът и работният документ, заедно с често задаваните въпроси, ще намерите на интернет страницата на Генерална дирекция
"Вътрешен пазар и услуги" http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm

Нов инвестиционен пакет на ЕС за засилване на търговията и подкрепа на инвеститорите права
Европейската комисия предприе първата стъпка към цялостна европейска международна инвестиционна политика. Съгласно
Договора от Лисабон, инвестиционна политика ще се развива и управлява на европейско ниво и ще подпомогне ЕС при преговорите
за постигане на по-добра защита на инвестициите на всички европейски предприятия.
Инвестиционният пакет се състои от два документа: първият е документът, очертаващ политиката в областта, озаглавен „Към
цялостна европейска политика в областта на международните инвестиции“, в който се разглежда как инвестиционната политика
може да допринесе по най-добрия начин за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – целите на стратегията Европа 2020.
Вторият документ е предложение за регламент, с който се установяват преходните разпоредби по отношение на двустранните
инвестиционни споразумения, които държавите от ЕС са сключили с други региони в света преди Лисабонския договор.
Двата документа са на разположение на http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=591

Европейският съвет прие стратегия Европа 2020
По време на срещата си на 17 юни в Брюксел европейските ръководители приеха стратегията
„Европа 2020“ — нова стратегия за работни места и растеж за период от десет години, която ще
насърчи осъществяването на структурни реформи. През следващите месеци държавите членки
ще обсъдят как да приложат конкретни политики, за да отключат потенциала за растеж на ЕС,
като започнат с политиките в областта на иновациите и енергетиката.Инвестициите в
научноизследователската и развойната дейност биха могли да се увеличат до 3 % от БВП.
Европейските ръководители вярват, че необходимите реформи в областта на регулирането на
финансовите услуги трябва спешно да бъдат завършени
Европейският съвет постигна също съгласие държавите членки да въведат данък върху
финансовите институции, за да гарантират справедливото разпределяне на тежестта в случай
на криза.На предстоящата среща на Г 20 в Торонто ЕС ще предложи въвеждането на такива мерки на световно равнище.
Ръководителите на ЕС заявиха, че Исландия отговаря на политическите критерии за присъединяване към ЕС и взеха решение за
започване на преговорите за членство.Що се отнася до разширяването на Еврозоната, Естония изпълнява всички изисквания за
конвергенция и би трябвало да е готова да приеме общата валута на 1 януари 2011 г.
Заключенията на Европейския съвет и дадената пресконференция:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=493&lang=en
Стратегия Европа 2020 на интернет-страницата на Европейската комисия http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm
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Европейският съвет решава да започне преговори за присъединяване с Исландия
Решителна стъпка в усилията на Исландия за членство в ЕС е взетото на 17 юни 2010 г. решение на Европейския съвет за започване
преговори за присъединяване със страната, която подаде молба за членство в ЕС през юли 2009. Решението на Съвета следва
заключението на Европейската комисия от февруари 2010, в което се препоръчва започването на преговори за присъединяване. Въз
основа на становището на Комисията, държавите членки на ЕС заключиха единодушно, че Исландия отговаря на политическите
критерии за членство, но по време на преговорите по присъединяването ще трябва да обърне внимание на някои съществуващи
задължения по силата на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и области на слабост, включително финансови услуги.
Като следваща стъпка преди започването на преговорите, Комисията ще подготви рамка за преговори, която определя общите
насоки за преговорите за присъединяване и показва реформите, които Исландия ще трябва да осъществи, за да се присъедини към
ЕС. Преговорите имат за цел пълно въвеждане, прилагане и изпълнение на законодателството на ЕС, acqius. Както при всички
кандидати, преговорите се основават на собствените заслуги на страната, a тяхното темпо ще зависи от напредъка на Исландия при
изпълнението на изискванията, определени в рамката за преговори. Комисията ще предостави цялата необходима техническа
помощ за улесняване на процеса на преговори между Исландия и страните членки на ЕС. ЕС и Исландия на интернет страницата на
ГД "Разширяване":
http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/iceland/index_en.htm
Интернет страница на ГД”Външни отношения” http://ec.europa.eu/external_relations/iceland/index_en.htm

Европейската комисия предлага разпоредби относно превода на бъдещ патент на ЕС
Европейската комисия представи предложение за разпоредби относно превода на бъдещи патенти на ЕС — последният елемент,
необходим за превръщане на единния патент на ЕС в действителност. Понастоящем получаването на патент в Европа струва десет
пъти повече отколкото в САЩ. Това положение е обезсърчително за научните изследвания, развойната дейност и иновациите, а
също така подкопава конкурентоспособността на Европа. Ето защо са нужни действия от страна на Европа, така че новаторите да
могат да защитят своите изобретения на приемлива цена с единен патент, валиден за цялата територия на ЕС, с минимални разходи
за превод и без да е необходимо те да валидират този патент на национално ниво, както се изисква понастоящем.
Съгласно това предложение за регламент на Съвета разходите по процедурата за издаване на патент на ЕС, валиден във всички 27
държави-членки, ще бъдат по-малко от 6200 EUR, от които само 10 % ще се дължат на превода. Предложението на Комисията се
основава на сега прилагания в ЕПВ езиков режим. Комисията предлага патентите на ЕС да се проучват и издават на един от трите
официални езика на ЕПВ — английски, френски или немски. Издаденият патент ще се публикува на този език, като текстът на него
ще бъде автентичен (т.е. правно обвързващ). Публикацията ще включва превод на патентните претенции на останалите два
официални езика на ЕПВ. Претенциите представляват раздел на патента, в който се определя обхватът на закрила на
изобретението. От патентопритежателя няма да се изисква допълнителен превод на други езици освен в случай на правен спор
относно патент на ЕС.
Повече информация може да намерите на интернет страницата на ГД „Вътрешен пазар и услуги”.
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

Споразумение на Европейската комисия с EIROforum и седем от най-големите европейски
научноизследователски организации
Европейската комисия подписа "Декларация за намерения" със седем от най-големите европейски научноизследователски
организации за засилване на сътрудничеството и споделен ангажимент за развитие на Европейското изследователско пространство
(ERA). Седемте организации са: Европейската лаборатория по молекулярна биология, Европейското споразумение за разработване
на термоядрен синтез, Европейската южна обсерватория, Институт Лауе-Ланжевен, Европейската космическа агенция, Европейския
център за ядрени изследвания (CERN) и Европейския център за синхротронна радиация. Те всички са обединени в EIROforum.
Съгласно Декларацията за намерение, Комисията и тези организации ще се съветват помежду си по теми като планиране на
научните изследвания, обучение и мобилност на учени, изследователски инфраструктури, интелектуалната собственост и обмен на
знания, както и международното сътрудничество в научноизследователската дейност.
Декларацията предвижда продължаване на сътрудничеството чрез сключване на други двустранни споразумения.
За повече подробности относно споразумението
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2010&na=na-240610

Публична консултация относно Инициативата за суровините
След като стартира тази инициатива през 2008 г. понастоящем Комисията подготвя ново Съобщение, което не само ще докладва за
напредъка, постигнат при изпълнението на тази инициатива, но и оказва пътя занапред.
Целта на тази консултация е да се получат мненията на заинтересованите страни както за изпълнението на инициативата дотук, така
и относно потенциалните възможности, които Комисията следва да проучи, за по-нататъшен напредък и укрепване на инициативата.
Обсъждането ще продължи до 19 септември 2010 г.
Документите, въпросниците и данните за контакт са достъпни на интернет страницата на Генерална дирекция "Предприятия и
промишленост"
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/publicconsultation/index_en.htm
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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТO RWM (RECYCLING AND
WASTE MANAGEMENT) - БИРМИНГАМ 2010
ИНИЦИАТИВАТА BE2WEEN
Търговско-промишлена палата Враца Ви кани на международното изложение RWM 2010 и участие в двустранни бизнес срещи
в рамките на изложението, които ще се проведат на 14 и 15 септември 2010г. в Бирмингам, Англия. 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.
B2B
RWM 2010 е второто международно събитие, организирано в рамките на проекта, имащо за цел да подобри сътрудничеството между
предприятията и тяхното развитие на чуждите пазари. Международното изложение RWM (http://www.rwmexhibition.com/) е основното
и най-голямо изложение в специфичния сектор на преработката на отпадни продукти с над 500 изложителя. RWM 2010 ще се състои
от 14 до 16 септември 2010 в Бирмингам. Специфичните за изложението сектори са:
- Контейнери за отпадни продукти, кофи за боклук и т.н.
- Енергия и вода
- Машини и оборудване

- Услуги и решения

- Превозни средства и съоръжения

- Специализирано рециклиране

ДАТА И МЯСТО
RWM 2010 се състои от организирането на двустранни бизнес срещи в определена за това площ от 160 м2 на изложението в
Бирмингам, 14 и 15 септември 2010г. от 9:30 до 16:30 часа. Събитието предвижда участие на около 120 компании, идващи от поне 12
европейски страни.
ТАКСИ
Участието за Вас е безплатно.
Безплатни са преводаческите услуги (включително тези за изготвяне на профила на фирмата).
Безплатни кафе паузи и интернет.
Безплатен профил на фирмата както в каталога на цялото изложение, така и в каталога на проекта.
Покана за вечеря, организирана от партньорите по проекта.
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.
КАК РАБОТИ
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:
Велина Савчева
Търговско-промишлена палата Враца
Enterprise Europe Network
ул. "Христо Ботев" 24 п.к. 267
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Безплатно месечно издание

Подкрепа за развитието на клъстерите в България
Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на
административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции,
привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи
клъстерни дейности.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 29 337 450 лева. Допустимите кандидати са нововъзникващи
или вече съществуващи клъстери. Минималният размер на безвъзмездна помощ, която може да получи дадено проектно
предложение е 100 хил.лв., а максималният е 2 млн. лв.
Допустими за финансиране са следните дейности:
По Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера":
- Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на управленското и административното тяло на клъстера - осигуряване на
необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности; ресурсно обезпечаване на управленското и
административно тяло на клъстера - осигуряване на необходимите консумативи за работните помещения на административното
тяло на клъстера;
- Дейности за повишаване на капацитета за управление и координация на клъстера - участия в семинари, тренинги, конференции,
информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за постоянния персонал, ангажиран с управлението и
координацията на клъстера.
- Консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения по настоящата процедура - до 5 % от общите допустими разходи по
проекта, но не повече от 10 000 (десет хиляди) лева.
- Визуализация на проекта - не повече от 5 000 (пет хиляди) лева.
-Одит на проекта - не повече от 20 000 (двадесет хиляди) лева.
По Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат, и дейности за привличане на нови членове в клъстера":
- Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове:
•
Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг и разширяване на членството на клъстера:
•
Дейности, насочени към свързване в мрежа на членовете на клъстера, включително изграждане на транс-национални
клъстерни връзки за насърчаване на сътрудничеството с други клъстери;
•
Други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови членове и др., които са включени в маркетинговата стратегия
и/или в общата стратегия за развитие на клъстера.
По Компонент 3 „Инвестиционен компонент":
•
Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности
•
Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности - софтуерни приложения, права по
патенти, лицензи, „ноу-хау" или непатентовани технически познания и др., представляващи дълготрайни нематериални
активи;
•
Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи
сгради и помещения - собствено на клъстера или на член на клъстера, когато това е непосредствено свързано и необходимо
за въвеждане в експлоатация на дълготрайните материални активи (до 20 % от общите допустими разходи по Компонент 3).
•
Принос в натура, включващ предоставяне на недвижим имот, или на част от него за целите на изпълнение на проекта (до 20
% от общите допустими разходи по Компонент 3).
Повече информация на : http://www.ibsme.org/story.aspx?id=1185

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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