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Дневен ред на нови умения и работни места: Действията на ЕС за насърчаване на заетостта прокарване на реформа
23 милиона души са безработните към момента в целия ЕС- това са 10 % от активното население- което причинява сериозни последствия за европейския растеж и системите за социална закрила. В същото време, някои работодатели са докладвали за трудности при набирането на кадри, особено за висококвалифицираните работни места. За да се справи с тези предизвикателства и да се
увеличи заетостта в ЕС до 75 % при мъжете и жените до 2020г., Европейската комисия представи своя водеща инициатива „Дневен
ред за нови умения и работни места”.Той определя 13 ключови действия, насочени към реформиране на пазарите на труда, усъвършенстване на уменията и свързването им с търсенето на пазара, за повишаване пригодността за заетост и улесняване на преместването, за подобряване на условията на труд и качеството на работните места, както и за създаването на работни места. Стратегията подчертава също така целите на ЕС за намаляване на ранното напускане на училище и повишаване на броя на младите хора в
областта на висшето образование и професионалното образование до най-малко 40%. Увеличаването на работещите хора е ключ
към поддържането на социален модел и системи за хуманно отношение към населението в трудоспособна възраст, което скоро ще
започне да се свива. За да функционират по-добре Европейските пазари на труда, Комисията предлага 13 конкретни действия, които
ще Ви помогнат:

•Да се ускори реформата в трудовия пазар за подобряване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда („гъвката сигурност”)
•Да се стимулират правилно хората и бизнеса да инвестират в обучение, за непрекъснато повишаване на квалификацията на хората в съответствие с нуждите на пазара на труда.

•Да се гарантира наличието на благоприятни условия на труд като същевременно се подобри качеството на работните места в
законодателството.
•Да се гарантира наличието на подходящи условия на пазара на труда при създаването на работни места, като например по-малки
административни тежести или намаляване на данъците върху труда и мобилност, което е особено важно в бързопроменящите се
отрасли като интензивния сектор на Проучването и Развитието. Дневният ред ще насърчи предприемачеството.
Програмата за нови умения и работни места допълва наскоро стартиралата програма на Комисията „Младежта в движение”, инициатива, която има за цел да подпомогне младите хора да придобият знания, умения и опит трябва да превърнат първата си работа в
реалност чрез Съобщение (COM (2010) 682 / 3) „Програма за нови умения и работни места”.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&langId=en
"Програма за нови умения и работни места " - обобщение на гражданите
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6329&langId=en
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Фирмено право: Комисията представи доклад как правилниците в Европейските компании работят за бизнеса
Европейската Комисия е представила Доклад пред Европейския Парламент и Съвета
за прилагане на правилниците на Закона за Европейските компании (Малките предприятия). На теория, Законът позволява на
компаниите, които оперират в повече от една държава-членка, възможността да се утвърдят като самостоятелна компания според
правото на Европейския съюз. Това ще ги направи способни да оперират навсякъде в Европейския съюз с единен набор от правила,
включващи единно управление и система за отчет. Докладът е част от процеса на преразглеждане на правилата за малките
предприятия. Той включва описание на положителните и отрицателните фактори, които влияят на създаването на малките
предприятия и подчертава тенденциите на разпределение на европейските дружества в целия ЕС. Той също така анализира
основните проблеми, свързани с изграждането и функционирането на малките предприятия. Приложен е и работен документ за
допълнителна оценка на Комисията. Той дава описание на европейските дружества и анализи на гъвкавостта на съответното
национлано законодателство в различните държави-членки. Устава на Европейското дружество дава възможност на европейските
дружества да прехвърлят седалищата си зад граница, да се реорганизират по-добре, да се преструктурират и да избират между
различни структури на борда. В същото време, той потвърждава правата работниците и служителите да участват във вземането на
решения в рамките на предприятията и в защита интересите на миноритарните акционери и трети страни. Европейският образ и
наднационалния характер са допълнителните предимства, които Устава дава на компаниите. Въпреки това, опитът до този момент е
доказал, че прилагането на Устава поставя редица практически проблеми пред малките предприятия. Чрез уставът не се стига до
единна правна норма в целия Европейски съюз. Той съдържа множество препратки към националното законодателство. Освен това,
неравномерното разпределение на европейските дружества на територията на Европейския съюз показва, че устава не реагира
достатъчно добре на нуждите на компаниите във всички 27 държави-членки. В момента Комисията обмисля потенционални промени
в статута на малките компании, с цел да се направят предложения през 2012 ако е необходимо. Всички тези изменения, ще се извършват паралелно с всяко възможно преразглеждане на директивата на малките предприятия, която ще бъде предмет на консултации със социалните партньори. По-общо казано, всички мерки, които Комисията ще предложи като продължение на доклада ще бъдат обект на добри принципи на регулиране, в това число оценка на въздействието.
Повече информация можете на намерите на:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm

ЕС и Средиземноморските страни засилиха търговското си партньорство
Евро-Средиземноморската зона за свободна търговия бе в дневния ред на срещата на Европейският комисар по търговията Карел
де Гухт и министрите на търговията на Съюза за Средиземно море в Брюксел. Участниците обсъдиха и как да се насърчи икономическата интеграция и как да се стимулират евро-средиземноморската търговия и инвестиции. На конференцията бе дадено начало
на Европейското бюро за помощ при износ на пети език, арабски.
На конференцията бе подчертана важността от провеждането на обща и амбициозна програма за търговия след 2011. Министрите
одобриха мерки за улесняване на търговията палестински продукти на евро- средиземноморските пазари. Те включват бъдещо
предложение от Комисията за предоставяне на безмитен и безквотен достъп на всички палестински продукти, възможното
присъединяване на Палестинската автономна власт към Агадирското споразумение и укрепването на палестинската администрация
в областта на търговията. Освен това, министрите, определиха евро-средиземноморските работни приоритети за 2011 година. Те се
съгласиха да се фокусират върху инициативи, които могат да доведат партньорството по- близо до икономическите оператори, като
например за улесняване на търговията и инвестиционните потоци, подзаконите и условията е евро-средиземноморския регион. Друг
приоритет е солидарността към борбата с пиратството и фалшифицирането. Ключови представители на евро-средиземноморския
бизнес присъстваха на част от срещата и дадоха принос в дебата с полезни практики.
За повече информация относно южните средиземноморски страни, включително статистика
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/euromed/
Бюро за помощ http://exporthelp.europa.eu/index_en.html

Бюрото за помощ в износа в момента е достъпно и в Русия
След успешното стартиране на Бюрото за помощ при износа в ЕС на арабски език, Европейската комисия представи руската версия
на сайта. Тази онлайн услуга предлага съществена информация, която е от интерес за износителите на пазара на ЕС. Тя е достъпна
беаплатно и към момента е налична на шест езика: английски, френски, испански, португалски, арабски и руски.
Директен линк към Бюрото за помощ в износа:
http://exporthelp.europa.eu/index_en.html

Обществените поръчки: малки и средни предприятия в неравностойно положение
Ново проучване, публикувано от Европейската комисия е установило, че МСП не са получили проценти от договорите за обществени
поръчки, пропорционални на тяхната икономическа значимост. "Оценката на малките и средни предприятия" и достъпа до пазарите
на обществени поръчки в доклада на ЕС, установи, че въпреки спечелените около 60% от обществените поръчки, публикувани в
Официалния Вестник на ЕС, на МСП са осигурени само 34% от общата стойност на тези договори.
Повече информация, както и директен линк към проучването можете да намерите на:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4726
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СЕ маркирането е лесно: Новият сайт за потребители и професионалисти!
За да допринесе за създаването на по-добро разбиране на знака "СЕ", Европейската комисия разработи сайт за знака СЕ.. В допълнение, за да обясни основните положения за маркировка "СЕ", както и да отговори на често задаваните въпроси, интернет страницата е разделена на специални под-сайтове за потребители и професионалисти. Потребителският раздел обяснява какво представлява знака на ясен и разбираем език и предоставя допълнителна информация. Професионално насоченият "под-сайт е разделен на
секции за производители, вносители и дистрибутори.
Ето един пример за това как работи уебсайта. Ако сте производител, сайтът ще ви отведе в шест стъпки, от законовите изисквания
за продуктите, които правите, по целия път до поставяне на маркировка "СЕ". След като изберете група продукти, например играчки,
можете да видите приложимото законодателство, да проверявите изискванията, да се потвърди дали е необходимо да се включи
упълномощен орган, проверка на съответствието на продукта, изготвяне на техническа документация и, накрая, да разберете как се
поставя СЕ маркировката. За да помогне на потребителите да намират по-специфична за страната информация, сайтът предоставя
връзки към националните уебсайтове във всяка от ЕС и ЕАСТ държави-членки, които са в Европейското икономическо пространство
(ЕИП).
За да разберете повече отидете на: http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_10801_en.htm

Европейската комисия приветства възстановяването на Европейския туристически сектор
По време на Европейския туристически форум, проведен в Малта на 18 и 19 ноември 2010г., заместник председателя на Европейската комисия Антонио Таяни прие радушно възстановяването на туристическата индустрия на Европа като знак за цялостното икономическо възстановяване на Европа. Темата на форума „Укрепващата роля на Европа като водеща туристическа дестинация”, отразява същия оптимизъм. За поддържането на растежа и развитието на устойчив туризъм трябва да се насърчава отговорен и висококачествен туризъм в цяла Европа. Новите възможности трябва да бъдат използвани, ако Европа иска да запзи своята позиция като
водеща туристическа дестинация в света. Туризмът се очаква да генерира над 5 % от БВП на ЕС и да осигури работни места за
около 10 милиона души. За да продължи да нараства, европейската туристическа индустрия трябва да гледа към развиващите се
пазари на страните от БРИК (т.е. Бразилия, Русия Индия и Китай). За да се възползва от възможностите на нови пазари и засили
водещата си позиция, Европа като дестинация трябва да докаже, че може да се комбинира високо качество с устойчивост. Сред
обсъжданите теми на тазгодишното издание на Европейския форум за туризъм беше добавена и стойността на "Марка Европа", за
допълване на регионалните и национални действия за насърчаване, да се засили имиджа на Европа в чужбина и да се насърчи
сътрудничеството между държавите-членки в областта на туризма. Дебатът на министрите беше насочен към това как най- добре да
се прилага набора от мерки, предложен от Комисията в нейното съобщение (COM (2010) 352) „Европа, туристическа дестинация №
1 в света” в четири приоритетни области:
•

Стимулиране на конкурентоспособността на европейския туристически сектор;

•

Насърчаване на развитието на устойчив и отговорен и висококачествен туризъм;

•

Укрепване на имиджа на Европа като домакин на устойчиви и висококачествени дестинации;

•
Максимално увеличаване на потенциала на политиките на ЕС и финансовите инструменти за развитие на туризма.
За повече информация посетете сайта на Генерална Дирекция „Предприятия и индустрия в туризма”:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm
Заключенията на Съвета са на разположение на: http://www.eutrio.be/files/bveu/media/source1854/documents/117004EN.pdf

Съюз за иновации: обявиха три нови европейски научноизследователски инфраструктури на
вятърна, слънчева и ядрена енергия
Изследване на министрите от страните-членки на ЕС и асоциираните страни, заедно
с Европейската Комисия обявиха три нови паневропейски научноизследователски
енергийни инфраструктури. Планира се изграждане на съоръжение за вятърни изследвания в Дания, инсталация за концентрирана слънчева енергия в Испания и
ядрен реактор, както и научни изследвания в Белгия. Общата инвестиция е около 1.2
милиарда евро. Те ще бъдат част от пътната карта на Европейския стратегически
форум за научноизследователски инфраструктури (ESFRI). Енергийните научноизследователски инфраструктури играят важна роля в реализирането на европейски
стратегически план за енергийните технологии (SET)-план.
За повече подробности прочетете изявлението за пресата:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/10/1615&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
За повече информация за изследователски инфраструктури отидете на:
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri
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Нов сайт за идентифициране на по-чистите и ефективни превозни средства
Европейската комисия стартира лесен за употреба сайт, който да помогне на публичните власти и частния сектор да избере найчистите и енергийно ефективни превозни средства. Порталът „Чисти” превозни средства ще бъде от голяма полза за новата директива за насърчаване на чистите и енергийно ефективни превозни средства, която изисква от този месец всички покупки на превозни
средства за обществен транспорт да вземат предвид разхода на енергия, емисиите на CO2 и на замърсителите. Той предоставя
информация за законодателството на чисти и енергийно ефективни превозни средства на ниво ЕС и във всички държави-членки, тя
предоставя достъп до техническите данни в най-голямата база данни превозно средство в Европа, което улеснява съвместното възлагане на поръчки.
Портал „Чисти превозни средства”: http://www.cleanvehicle.eu/index.php?id=startseite

Обществено допитване относно финансирането на външни дейности след 2013 г.
Европейската комисия започна допитване до обществеността относно всички аспекти на външно финансиране от ЕС. Целта е да се
съберат идеи и мнения относно бъдещето на инструментите, които Европейския съюз има на разположение, за да отговарят на световните отговорности. В онлайн консултацията, която е отворена за всички заинтересовани страни, се подготвят основите за
законодателни предложения за финансовите перспективи на Комисията след 2013г., които ще бъдат представени през 2011 г.
Крайният срок за участир е 30 януари 2011 година.
За да участват в консултациите отидете на: http://ec.europa.eu/development/how/consultation/index.cfm

Заключения на Съвета по конкуренцията относно научноизследователска и развойна дейност и
въпросите на интелектуална собственост
По време на последният Съвет за конкурентоспособност на ЕС, проведен в Брюксел на 25 и 26 ноември 2010г, бяха обсъдени някои
въпроси, свързани с научноизследователската и развойна дейност и интелектуалната собственост.Съветът направи преглед на постиженията на европейското изследователско пространство и на следващите стъпки за неговото завършване. В тази връзка, бяха
приети изводи за съвместно планиране, за научноизследователски проекти..Съветът обсъди също така възможността за започване
на процедура за засилено сътрудничество за създаването на една патентна система на ЕС. И накрая, бяха взети под внимание ключовите елементи за прилагането на стратегията на "Съюз за иновации, както и основните компоненти, които трябва да включва новата индустриална политика, проектирана в Европа 2020.
Поради това предварителните заключения на Съвета по конкурентоспособност са на разположение на:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/118015.pdf

Инициативата JESSICA променя из основи развитието на структурните фондове като за първи път адресира
темата за публично-частното партньорство чрез механизмите за банково участие
Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев при откриването на конференция на тема
"Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони".
На 08.12.2010 г. стартира реалното изпълнение на JESSICA, информира зам.-министър Лиляна Павлова, като обърна внимание на
факта, че инициативата е иновативен начин за подкрепа на публично-частното партньорство, общините и бизнеса в сферата на регионалното развитие. Зам.-министър Павлова допълни, че амбициозната задача е реално влагане на средствата по JESSICA да започне от следващата година.
На 11 ноември тази година Управляващият орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. преведе 33 млн. евро
от програмата в JESSICA. С тези средства се създава Холдингов фонд, който от своя страна ще инвестира в два фонда за градско
развитие – за София и за шестте големи града на страната (Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен). Фондовете ще
вложат предоставеният им ресурс в създаването на различни форми на публични проекти или публично-частни партньорства в сферата на градското развитие.
Проектите, които ще се финансират, могат да бъдат както големи интегрирани за цели
градски територии в различни направления, така и по-малки. По-малките проекти могат
да бъдат киносалони, спортни зали, паркинги и други инфраструктурни обекти, необходими за развитието на един град, но с необходимата възвръщаемост на направените
инвестиции в срок.
Инициативата JESSICA много бързо трябва да бъде обърната в реални проекти, каза
министър Плевнелиев. Фокусирайки се върху конкретни резултати, средствата по нея
не само трябва да бъдат изплатени до 2015 г., а ползите от тях да бъдат с дългосрочно
измерение, подчерта той.
Проектите, финансирани чрез инициативата, трябва да са част от устойчив план за
развитие, да генерират приходи и да съответстват на Приоритетна ос 1 на ОПРР "Устойчиво и интегрирано градско развитие".
Крайните бенефициенти могат да бъдат не са само общините. За първи път адресираме темата към публично-частното партньорство и бизнеса, подчерта министър Плевнелиев.
Източник: ОГРА
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Безплатно месечно издание

Планира се обявяването на схема "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
до края на 2010 г.
Публикувана е цялата документация, с която фирмите могат да се запознаят предварително и да дадат своите препоръки за промяна на критериите или методологията за оценка. Посочени са нереално завишени изисквания към оборотите на кандидатстващите
фирми конкретно за изминалата година на криза - 2009 година, като се очаква кандидатстващите микро предприятия (до 10 човека)
да са реализирали минимум 300 хил. лв. оборот, малките предприятия до 50 човека да са достигнали поне 600 хил. лв. и средни
компании, кандидати, да са реализирали поне 1,5 млн. лв.
Освен тези изисквания, фирмите трябва задължително да отговарят на още два критерия - да развиват своята дейност във
високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори (съгласно КИД - 2008), определени като приоритетни за развитието
на националната икономика, и като такива са посочени:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C20 Производство на химични продукти
C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
C27 Производство на електрически съоръжения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30 Производство на превозни средства, без автомобили
J58 Издателска дейност
J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60 Радио- и телевизионна дейност
J61 Далекосъобщения
J62 Дейности в областта на информационните технологии
J63 Информационни услуги
М72 Научноизследователска и развойна дейност

като другото задължително и силно ограничаващо кандидатите условие е проектите да са с минимални стойности от поне:

•

214,285.71 лева стойност на проект за микро предприятия (очаква се субсидията да е в размер на 70% или минимум 150
хил.лв.);
• 428,571.43 лева стойност на проект за малко предприятие (очаква се субсидията да е в размер на 70% или минимум 300
хил.лв.);
• 833,333.33 лв. стойност на проект за средно предприятие (очаква се субсидията да е в размер на 60% или минимум 500
хил.лв.)
ВСЕКИ може да изрази своето мнение, да даде предложения и коментари, като изпрати имейл в срок до 17.30 ч. на 27.12.2010 г.
(включително) на следната електронна поща: tz.prodanova@mee.government.bg. Всички документи могат да бъдат намерени и изтеглени от официалната страница на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 2013.
Източник: ОГРА
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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