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Доклад за потенциалните ограничителни търговски мерки
Нов доклад , публикуван от Европейската комисия показва, че основните партньори от Европейската комисия са предприели повече
от 330 ограничителни търговски мерки от началото на финансовата и икономическата криза през 2008 година. Въпреки икономическото възстановяване и в противоречие с ангажимента на Г-20, само десет процента от тези мерки са били премахнати през това
време. Мониторинговия механизъм е важен инструмент за поддържане по време на кризата и за предотвратяване на ескалацията на
търговския протекционизъм.
Докладът обхваща тридесет от търговските партньори на ЕС за двегодишния период от октомври 2008 до септември 2010 година.
Мерките варират от класическите търговски бариери, като забрани за внос или увеличение на тарифите за „купуване на национална”
до други задгранични политики. В доклада се констатира, че много от новите бариери бързо се превръщат в постоянна характеристика на световната търговска система и в риск за подкопаване на икономическото възстановяване.
Докладът може да бъде изтеглен на: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146796.pdf

Конкурентоспособност в 27-те държави-членки
Генералната Дирекция „Предприятия и промишленост” издаде преглед на промишлената конкурентоспособност във всички 27 държави-членки, изготвени от доклада за конкурентоспособността на представянето на държавите-членки и политики. Основната цел е
да анализира конкурентоспособността на промишлеността в Съюза и да представи политическите мерки, които държавите- членки
извършват за подобряване на тяхната конкурентоспособност и косвено- за конкурентоспособността на Европа като цяло.
Стратегията „Европа 2020” изтъква като ключов приоритет за Съюза на насърчаване на по-ефективно използване на ресурсите и поекологична и по-конкурентна икономика. Директен линк към общия преглед:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/533&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

ЕС и Средиземноморските страни засилиха търговското си партньорство
Евросредиземноморската зона за свободна търговия бе в дневния ред на срещата на Европейския комисар по търговията Карел де
Гухт и министрите на търговията от Съюза за Средиземно море в Брюксел. Участниците обсъдиха още как да се насърчи икономическата търговия и инвестициите. На конференцията също се постави началото на Бюрото за помощ на износа към ЕС на пети език,
арабски. Конференцията подчертава важността от провеждането на обща и амбициозна програма за търговия след 2010г. Министрите одобриха мерки за улесняване на търговията с палестински продукти на евро-средиземногморските пазари. Те включват бъдещо предложение от Комисията за предоставяне на безмитен и безквотен достъп на всички палестински продукти, възможното присъединяване на Палестинската автономна власт на споразумението Агадир и укрепването на палестинската администрация в областта
на търговията.
Повече информация за конференцията, както и работни документи можете да намерите на: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/
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ЕС определи категорична програма на търговската политика за следващите пет години
Европейската комисия изложи подробния си план за търговската политика на ЕС, за да помогне за съживяването на икономиката в
Европа. В своя дискусионен документ „Търговия, растеж и световни проблеми”, Комисията анализира как търговията да стане двигател за икономически растеж и създаване на работни места. В нея се предлага стратегия за намаляване на търговските бариери,
отваряне на световните пазари и получаване на полагащото се за европейските предприятия. Основната цел е да се предприеме потвърд подход за гарантиране, че ползите от търговията ще стигнат до Европейските граждани. Дискусионния документ се придружава от още два документа. Докладът „Достигнат напредък на стратегията за глобална Европа 2006-2010” прави преглед на напредъка,
извършен през последните пет години за постигане на по-нататъшна свободна търговия между ЕС и неговите търговски партньори.
Работният документ „Търговията като движеща сила за просперитет” свидетелства за приноса на устойчива, бърза и обхватна търговия за растеж и създаване на работни места, като се разглеждат най-важните от все още съществуващите бариери пред търговията
със стоки, услуги и инвестиции.
Повече информация, включително и линка към Съобщението на Комисията, докладът и работния документ са на разположение на:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=636.

Комисията отваря врата към Китай за Европейските малки и средни предприятия
Антонио Таяни, заместник-председател на Европейската комисия, отговаряща за предприемачеството и промишлеността, стартира
на 5 ноември 2010г. в Пекин Центъра за малките и средните предприятия в ЕС. Това ново предприятие, финансирано от Европейската комисия ще предоставя информация, консултации, обучение и възможности за намирането на партньори за малките и средни
европейски предприятия, желаещи да изнасят или инвестират на китайския пазар.
За по-подробна информация отидете на:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1478&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Европейската комисия представи новата си стратегия за енергийността
Неотдавна Европейската комисия представи своята нова стратегия за развитието на конкурентна, устойчива и сигурна енергийност.
Съобщението (COM(2010)639) „Енергетика 2020” се придържа към публичната дискусия, която беше проведена между май и юли
2010 година. В него се определят енергийните приоритети за следващите 10 години и се определят действията, които ще бъдат
предприети, за да се справи с предизвикателствата на пестене на енергия, достигане на пазарни конкурентни печалби и сигурни
доставки за повишаване на технологичното лидерство и ефективно преговаряне с нашите международни партньори. Комисията определи пет основни приоритета. Въз основа на тези приоритети и предприетите действия, Комисията ще излезе с конкретни законодателни инициативи и предложения в рамките на следващите 18 месеца.
Съобщение (COM (2010) 639) "Енергетика 2020": http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm
Резултатите от публичната дискусия за енергийната стратегия 2020 са достъпни на адрес:
http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm

Комисията започва обществено допитване за бъдещото финансиране на ЕС за насърчаване на конкурентоспособността и иновациите
Европейската комисия започна обществено допитване за наследник на Рамковата Програма за конкурентоспособност и иновации
2007-2013 (РПКИ). РПКИ е основният бюджетен инструмент на ЕС за насочване на конкурентоспособността извън сферата на научните изследвания и постиженията. Неговите основни приоритети са малките и средни предприятия, достъпа до финансиране, иновациите (включително еко-иновации), придобиването и използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.
Обществеността също е приканена да участва в запитването и да каже кои са приоритетите на бъдещата конкурентоспособност и
иновациите, които трябва да бъдат финансирани оt ЕС. Допитването ще остане отворено до 4-ти февруари 2011г.
За да участвате в общественото запитване отидете на:
http://ec.europa.eu/cip/public_consultation/index_en.htm.

Публично допитване за Пътната мрежа с цел намаляване на парниковите газове до 2050
Европейската комисия стартира допитване до обществеността относно намаляването на въглеродните газове по пътната мрежа до
2050. Допитването е активно до 8 декември 2010 и цели събирането на мнения от заинтересованите страни и обществеността за
това как да „намалим въглерода” в Европейската икономика. Пътната карта, която се очаква да бъде публикувана през първата половина на 2011 година, ще определи стратегия за реализирането на целта на ЕС- намаляване на емисиите на парниковите газове с
80-95% спрямо нивата от 1990 до 2050г. Тя ще съдържа и анализ на основните пътища до 2050г., включително необходимите сценарии за желаните равнища за 2030 година. За бъдещите действия на ЕС ще трябва да се разгледат ключови области като електричество и газ, енергийни източници, транспорт, поведението и по-тясното международно сътрудничество.
За да участвате в общественото обсъждане отидете на:
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0005/index_en.htm
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Обществено допитване относно определението на термина „наноматериали”
Европейската комисия започна допитване до обществеността относно определението на термина "наноматериали". Използването на
наноматериали в потребителските продукти и технологични приложения се превръща в нещо обичайно. Допитването има за цел да
определи кои от тези материали трябва да се разглежда като наноматериал за законодателни и политически цели в Европейския
съюз.
Този въпрос вече е бил повдиган от Съвместния изследователски център в доклада, озаглавен „Обсъждане на определението на
наноматериалите за регулаторни цели”, публикуван през юли 2010.
Комисията приканва всички заинтересовани страни и широката общественост да изпратят своите становища преди 19 ноември 2010
година. За участие в допитването отидете на:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=11980&dt_code=NWS&lang=en

Откриха уебсайта на Съюза за иновации
Европейската комисия наскоро откри сайт на Съюза за иновации. Това е ключът към инициативата на Комисията за постигането на
целите на Европейска стратегия 2020 за интелигентна, устойчива и всеобхватна икономика. Сайтът съдържа всички свързани с нея
документи и информация, като се фокусира върху основните области на загриженост за гражданите, като климатичните промени,
енергийната ефективнст и здравословен начин на живот. Съюза за иновации има широка концепция за иновациите, като в това се
включват бизнес модели, дизайн, търговски марки и услуги, както в публичния, така и в търговския сектор. Тя има за цел да включи
хора и региони в иновационния цикъл, по-специално в следните области: превръщането на Европа в световен представител, създаване на партньорства за иновации, които са публично-частни сътрудничества, отстраняване на затруднения- скъпо патентоване,
фрагментиране на пазара, бавното стандартизиране и недостига на квалифицирани кадри.
Линк към сайта на Съюза за иновации:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home

Шестото изследване на Комисията за иновациите вече е онлайн
Според 6-тото изследване на Евростат за иновациите в Общността, повече от половината от двадесетте и седем страни-членки на
ЕС са иновативни. В ЕС 27,5 % от предприята в индустрията и услугите са отбележили иновационна активност между 2006 и 2008
година.
Най-висок дял на предприятията с иновационна дейност в този период сред страните-членки са били регистрирани в Германия (80%
от предприятията), Люксембург (65%), Белгия и Португалия (по 58 %) и Ирландия (57%). Най-ниските нива са наблюдавани в Латвия
(24%), Полша (28 %), Унгария (29%), Литва (30%) и България (31%).
Общността за проучвания на иновациите през 2008 е проучване за иновационната активност на предприятията в страните-членки на
ЕС.
За целите на проучването се събира информация за продуктите и иновационния процес, както и организационни и маркетингови
иновации и други ключови променливи. Повечето въпроси обхващат нови или значително усъвършенствани стоки или услуги, или
прилагането на нови или значително подобрени процеси, логистиката им и методите на разпространение. Извежда се широк набор
от показатели за иновационна дейност, иновационни разходи, публично финансиране, източници на информация за иновациите,
иновационно сътрудничество, цели на иновациите, организационни и пазарни иновации и иновации, опазващи околната среда.
По- подробни данни можете да намерите на;
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.doreference=STAT/10/166&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Научни изследвания- Осма Рамкова програма- изслушване- 8 декември 2010
Генералната Дирекция „Предприятия и промишленост” ще организира изслушване за мястото на научните изследвания в Осма Рамкова Програма. Целта на изслушването е да се даде общественост на научните изследвания в Европа и възможност Европейската
комисия да даде идеи за управление на подготовката на Осма Рамкова програма за изследвания. Очаква се участниците в изслушването да направят конкретен принос по отношение на конкретните изследователски области, които ще бъдат разгледани, като се
постави акцент върху нови области, които не са били правилно оценени съгласно РП7, както и да се идентифицират предизвикателствата, на които трябва да се обърне внимание през следващото десетилетие.
Директорите на университетски центрове за научни изследвания, изследователски центрове и индустрията са добре дошли.
Крайният срок за регистриране на участниците е 22 ноември 2010година.
По-подробна информация можете да намерите на:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4635&lang=en&tpa=0&displayType=calendar&ref=newsbytheme%
2Ecfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dcalendar%26fosubtype%3D%26tpa%3D0%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D2
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Оперативна програма Конкурентоспособност 2011
В края на тази седмица ще стане ясно какви схеми по Оперативна програма Конкурентоспособност ще бъдат пуснати през 2011 г. На
25 и 26 ноември 2010 г. ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение, който ще гласува новата Индикативна годишна програма.
Близо 723.33 млн. лв. е стойността на планираните схеми по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на ОП Конкурентоспособност. Идеята е да се отворят 4 схеми по ос 1 “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”. Това включва
процедура “Иновации за икономиката” с индикативен бюджет 39.116 млн. лв. Парите ще финансират интегрирана консултантска и
инвестиционна подкрепа на българските предприятия. Така те ще получат помощ в изпълнението на успешни проекти за разработване на иновативни продукти, процеси и услуги.
Друга нова схема е “Технопарк България”. По нея ще бъдат отделени около 88 млн. лв. за инвестиционна подкрепа при изграждане на технологични паркове в страната. За процедура “Развитие на приложните изследвания в България” се планират европари
на стойност около 39 млн. лв. Подкрепа в размер на 9.7 млн. лв. се предвижда за изграждане на иновационна мрежа в България.
Общо 7 процедури на обща стойност 547.31 млн. лв. се обмислят по приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата”.
Включена е още една схема “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” с индикативен бюджет 97.7 млн. лв.
Две съвсем нови процедури могат да станат възможност за финансиране на ERP системи в предприятията (индикативен бюджет
19.5 млн. лв.) и подкрепа за бизнес ангели (1.95 млн. лв.). Около 9.7. млн. лв. ще се насочат към създаване на мрежа от организации за подкрепа на бизнеса. Схемите “Създаване на регионални бизнес инкубатори” (15.6 млн.лв.), “Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията” (210.9 млн. лв.) и “Въвеждане на възобновяеми енергийни източници” с 191.6 млн. лв.) също
се очакват догодина.
Източник: Огра

Строителството: пазар без бариери
Строителният сектор представлява една десета от икономиката на ЕС, но европейският пазар в тази област още не е напълно отворен. Търговията между държавите е затруднена заради различните стандарти и бариери. В момента се обсъжда хармонизиране на
условията за пускане на пазара на строителни материали. Британската депутатка Catherine Stihler (Социалисти и демократи) представи доклада си по темата в Парламентарната комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите на 11 октомври.
В строителния бранш за заети 12 милиона души пряко, още 26 милиона работници
зависят от сектора. Този сектор бе засегнат силно от кризата и идеята е премахването на търговските бариери да помогне на предприятията в трудната икономическа ситуация.
По думите на авторката на парламентарния доклад за хармонизиране на условията
за търговията със строителни материали Catherine Stihler "добрите огради правят
добрите съседи, но в строителния сектор има твърде много огради в Европа. Настоящият регламент трябва да завърши този сектор на вътрешния пазар, създавайки
единен пазар, където стоките могат да се движат свободно, със знанието, че продуктите отговарят на стандартите за безопасност, независимо от това къде са произведени в ЕС."
Докладът си поставя за цел и повишаването на безопасността на строителните
работници : "Сигурните продукти са един от начините за намаляване на инцидентите, чийто брой е особено висок в сферата на строителството", подчертава г-жа Stihler.
Предложенията на ЕП : по-голяма прозрачност и по-прости правила
По отношение на Декларация за експлоатационни характеристики (маркировка
„CE“) става въпрос за по-ясни и по-специфични правила за маркиране; по-голяма
гъвкавост за индивидуално изработените и направените по поръчка продукти, в
същото време стриктни гаранции за качество и безопасност. ЕП настоява декларацията да включва информация за опасните вещества в продуктите.
В същото време се настоява ЕС да насърчава използване на рециклирани строителни продукти с оглед постигането на целите
за борба с климатичните промени.
Строителните работи трябва да бъдат проектирани и изпълнени по такъв начин, че да не бъдат заплаха за хигиената, здравето и
безопасността на работниците, обитателите на строежа или съседите.
Според докладчика г-жа Stihler "този регламент увеличава прозрачността в процеса на пускане на строителни продукти на пазара,
което трябва да доведе до по-справедлива и по-отворена система".
Източник: Европейски парламент
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Безплатно месечно издание

ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТO TERRATEC/ENERTEC 2011 - ЛАЙПЦИГ, ГЕРМАНИЯ
Търговско-промишлена палата - Враца Ви кани на международното изложение TERRATEC/ENERTEC 2011 и участие в двустранни бизнес срещи в рамките на изложението, които ще се проведат на 25 и 26 януари 2011г. в Лайпциг, Германия. 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.
TERRATEC/ENERTEC 2011 е третото международно събитие, организирано в рамките на проекта, имащо за цел да подобри сътрудничеството между предприятията и тяхното развитие на чуждите пазари. Изложението е фокусирано върху страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа, както и страните от ОНД. Повече информация може да намерите на www.terratec-leipzig.de и
www.enertec-leipzig.de.
TERRATEC/ENERTEC 2011 ще се проведе от 25 до 27 януари 2011г. в Лайпциг. Специфичните за изложението сектори са:
Сектори
Децентрализирани технологии за пречистване на води, управление на водите и рециклиране, технологии за измервания, контрол и
анализ, опазване на почвите, енергийни технологии (акцент върху децентрализирани решения), енергийни запаси, енергийни услуги,
възобновяема енергия (акцент върху биоенергията)
Дата и място
TERRATEC/ENERTEC 2011 се състои от организирането на двустранни бизнес срещи в определена за това площ на изложението в
Лайпциг, 25 и 26 януари 2011г. от 9:30 до 17:00 часа. Събитието предвижда участие на около 120 компании, идващи от поне 12 европейски страни. Освен това може да се срещнете и с изложители, които представляват интерес за Вас.
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.
Покани за обяд и вечеря, организирани 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.

За повече информация, свързана със събитието и записване за участие:
Велина Савчева
Enterprise Europe Network
Тел: 092/660271
Търговско-промишлена палата Враца
email: cci-vr@online.bg
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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